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 ביבא-לת ,"תודחא" : טספוא



 םימולצתה הול

 'א ךרכ

 1920 -- פ"רת בוגישיק ,היבאראסיבב הנושארה תינויצה הדיעווה
 1920--פ"רת יסאי ,(תודחאתה) צ"צ לש תינמור"לכה הנושארה הדיעווה
 1920 -- א"פרת תוכוס ןא'צירב ,הנושארה תיזוחמה תינויצה הדיעווה
 1921--א"פרת בונישיק ,הניארקוא יטילפ תרזעל יזכרמה םישנה דעו
 א"פרת ביבא ,רָאדנָאבב רטסַאינדה ףוחמ הניארקואל תוצמ-חולשמ
 א"פרת ,תוצמה חולשמ םע בונישיקב יזכרמה יניארקואה דעווה ירבח
 1921--23 בונישיק ,יזכרמה יניארקואה דעווהו טניו'גה תלהנה
 1921 ץיבונר'צ ,(תודחאתה) צ"צ לש תינמור-לכה היינשה הדיעווה
 1924 בונישיק ,"טייצ רעזנוא" ןומויה תכרעמ ירבח
 ד"פרת בונישיק ,ק"הקה תכשל ידבועו יצראה דעווה םע ןיקשיסוא .מ
 1929 -- צ"רת בונישיק ,ק"הקה לש תיצראה הכשלה ידבוע
 1927/28 ץלָאּב ,ק"הקה תדעו
 ק"הקה ןעמל ולש "ארוק-לוק"ה םוסריפ םע ןוסלריצ .ל .י ישארה ברה
 תידוהיה תונכוסב היבאראסיב גיצנ ,קינ'צומ לאקזחי ר"ד
 ק"הקה לש ינשה ראסימוקה ,ןמטיור .מ םוחנ
 ק"הקה לש ןורחאה טאיראסימוקה ר"וי ,סיגאפ .י ףסוי ד"ועה
 םישנ תדיעווב 'ץיבורדיו האלו (ןומגא) יקצירטסיב ןתנ רפוסה
 1931 -- ב"צרת בונישיק ,תוינויצ
 ד"צרת בונישיק ,תוינויצה םישנה תדיעווב יקצירטסיב ןתנ רפוסה
 1935 -- ה"צרת בונישיק ,תוינויצה םישנה לש תישילשה הדיעווה
 1924 -- ד"פרת בונישיק ,דוסיה-ןרק לש תיצראה הכשלה ידבוע
 ,ס"יהק לש תישארה הכשלה כ"ב ,ריפס ףסוי ר"דל הדירפ תביסמ
 1925 -- ה"פרת בונישיק
 לש ורוקיבל תיצראה הכשלה ידבועו ס"יהק לש יזכומה דעווה
 1925 -- ה"פרת בונישיק ,בולוקוס םוחנ
 ו"פרת בונישיק ,יבכמה לש דובכה-רמשמ ברקב יקסניטובא'ז באז
 1927 -- ח"פרת בונישיק ,דובכה-רמשמו ויוולמ םע ןמצייו םייח רד
 לש תיצראה הכשלה ידבועו תואישנה ברקב ןמצייו םייח ר"ד
 1927 -- ח"פרת בוגישיק ,ס"יהק
 1927 -- ח"פרת בונישיק ,םיאנותיע תביסמב ןמצייו םייח ר"ד
 ז"פרת בונישיק ,ס"יהק לש תיצראה הכשלה ידבוע ברקב הפי בייל
 ט"פרת בונישיק ,ס"יהק ידבוע ברקב דּוו'גָאו הישאי לנולוק
 1930 -- א"צרת ,ץלָאבב ורוקיבל ןיול והירמש ר"ד
 ןסינ  ,בונישיקמ תחלשמה לש הרוקיבל הקורוסב דוסיה"ןרק דעו
 1921 -- א"פרת
 1921 -- א"פרת ,תחלשמה לש הרוקיבל הבי'צירבב דוסיה-ןרק דעו
 1924 -- ד"פרת ,תחלשמה לש הרוקיבל ןָא'זּוטרָאוב דוסיה-ןרק דעו
 1924 -. ד"פרת תחלשמה לש הרוקיבל טשאלּוקראמב דוסיה"ןרק דעו
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 כ"ב ,ןמצראווש .מ ר"ד לש ורוקיבל רַָאדנָאבב דוסיה-ןרק דעו
 1921 -- א"פרת ,תישארה הכשלה
 ה"פרת ,תחלשמה לש הרוקיבל הקבונאמורב דוסיה-ןרק דעו

 192--ד"פרת ,בונישיקמ תחלשמה רוקיבל ןמרקאב דוסיה-ןרק דעו
 ד"פרת ,בונישיקמ תחלשמה לש הרוקיבל הניטּוראטב דוסיה-ןרק דעו
 ד"פרת ,בונישיקמ תחלשמה לש הרוקיבל היליקב דוסיה"ןרק דעו

 192--25 ,בונישיקמ תחלשמה לש הרוקיבל ןיטוחב דוסיה-ןרק דעו
 1924 ,בונישיקמ תחלשמה רוקיבל ןא'צירבב דוסיה-ןרק דעו
 1923/24 ,בונישיקמ תחלשמה רוקיבל ץינידַאיב דוסיה-ןרק דעו

 ה"פרת ,בונישיקמ תחלשמה רוקיבל ןָאגנואב דוסיה-ןרק דעו
 1923 ,בונישיקמ תחלשמה רוקיבל הבואילב דוסיה-ןרק דעו

 1930 בונישיק ,ר"הצה זכרמ לש לעופה דעווה
 1930 בונישיק ,ןורב אביקע תיילעל ר"הצה ףינס לש הדירפ-תביסמ

 1935 בונישיק ,ר"הצה לש יזכרמה דעווה ירבח ברקב יקסניטובא'ז באז
 1935 יאמ בונישיק ,הפוריאב םרויסב "לעופה" ינעונפוא
 ןוירטסינימה םעטמ םינברה תדעו ר"וי דיקפתב ןוסלריצ .ל .י ברה

 1910 גרוּברטפ 'טס ,םינפ יניינעל
 ח"צרת"ו ו"צרת ,ה"צרת"ב בונישיקב וירוקיבל ןומימ .ל .י ברה

 1935 ילוי ,בונישיקב ורוקיבל קצנירפש ףסוי
 1935 ילוי ,רַאדנָאבב ורוקיבל קצנירפש ףסוי

 19: טשראקוב ,צ"צ--צ"עופ לש דוחיאה תדיעו
 1918 ןָאבורבמוד ,קסלודופ"בליהומו יקאטא יאצוימ הרשכה-תצובק
 1919-- ט"ערת ,טשַאלאפב הנושאר הרשכה-תצובק
 1920-- פ"רת ,טשַארפאקב הנושאר הרשכה-תצובק
 192| ,הצרא םעיגה םע ,ןמרקאמ הנושאר הרשכה-תצובק
 1920--2\/א"פרת--פ"רת ,בויהרואב הנושאר הרשכה-תצובק
 1922 -- ב"פרת בונישיק ,תורגנל הכאלמה-תיבב .הרשכה-תצזמק
 1922 בונישיק ,הנושאר הרשכה-תווח
 1923--ג"פרה הקורוס .םיטיהר תעילקל הכאלמ-תיבב הרשכה"תצובק

 1925 ףוס ,לאפראב ףסוי תיילעל בונישיקב "ץולחה" זכרמ ירבח

 1925--27 ץיבונר'צ ,הניבוקובב "ץולחה" זכרמ יליעפ
 1927 סראמ בונישיק ,"ץולחה" לש יזכרמה דעווה ירבח
 1923 -- ג"פרת ,בונישיקב הרשכהה-תווחב ץאראב ףסוי רוקיב
 1923 בונישיק ,הרשע-עבראה היילעה-תצובק
 1925 -- ו"פרת בונישיק ,"רעונה תירב" לש דעווה ירבח
 1925 -- ו"פרת בונישיק ,יבכמה דילש "תיניתשלפה היצקס"ה
 ,תולמעתהל םיכירדמה תווצ םע "תיניתשלפה היצקס"ה תדעו

 1932-- ב"צרת בונישיק
 19 ינוי ,ץראב בויהרואמ "לארשי ינב" ינושאר
 1927 -- ז"פרת ,ןָא'ציליב הרשכהה-תווחב שיד
 ,"הינודרוג" םע דוחיאה תארקל הנורחאה ,"הייחתה" תדיעו
 1927 -- ז"פרת רמועב ג"ל ןָא'ציליב
 1929 ,םירוגמה תיב ,"הדסמ" הרשכהה-תווח
 1927 -- ח"פרת ,רארּוקַאפב הרשכהה-תווחב ןמצייו םייח ר"ד

 םירשעה תונש תישאר ,בונישיקב "ץולחה" לש יזכרמה דעווה ירבח

 דומע

08 

 (ב) 8

 (ג8
08 
8 

 (ד8
 (ד8
4 
4( 

 (א4

4 
 (ב 4
 ב4
4 

0 
 ב0
0 

0) 

6 
686 
6 
 (בג56
 (ב 6

 (בג%6
 (א)ו2
 א

 (א)2
2 

2 

2 

2) 

8) 

8) 

8 
8 

8 
 ב8
 (א) 4

 (א) 4
4 

 (ב)4



 .דומע

 0 1929 ביבא ,רארּוקָאּפב הרשכהה"תווח ירבח ד
 0 1929 ויתס ,רארּוקַאפב הרשכהה-תווח ירבח 8
 0 רארוקַאּפב הרשכהה"תווחב שיד 9
 ב0 רארוקַאפב הרשכהה"תווחב תורפה תבילח .0
 0 םישולשה תונש תישאר ,רארּוקַאּפב הרשכהה"תווח ירבח 1
 (ג) 0 1929 -- ט"פרת בונישיק ,הינמורב "ץולחה" ןוירנימס .2
 0 'צ"רת בויהרוא ,"הנכהה תצובקץ" .3

 (ג)240 צ"רת ביבא ןא'זוראז ,ר"תיבו הינודרוג לש תברועמ הרשכה-תצובק 1
 (240)7- 2--5.10.930 -- א"צרת ןילרב ,ימלועה "ץולחה" לש תיעיברה הדיעווה .5
 (ןובל) רקינאיבול .פ תופתתשהב הינמורב הינודרוג תצעומ .6

 6 1930/3\ בונישיק ,דבוע .מו
 רסומלרפ ד ץראה יחילש תיפתתשהב הינודרוג לש הישארה הגהנהה .1

 6% 1935 -- ה"צרת בונישיק ,ללור .מו

 6 1930/3\ ץלאב ,צ"צ לש דעווה ירבח ברקב רקינאיבול .פ 8

 6 2.11.1934 ,רופלאב תרהצה םויב "הדסמ" הרשכהה-תווח ירבח .9
 (6 1930 סראמ בונישיק ,הינמורב "ץולחה" לש יזכרמה דעווה ירבח 0
 תיעיבשה הדיעווב רחבנש "ץולחה" לש יזכרמה דעווה ירבח 1

 6 1934 ראוני בונישיק
 (% 1933 .הינמורב ריעצה רמושה לש תישארה הגהנהה 2

 (6 1934 ץיבונר'צ .ןויצ-ילעופ יצולח תירב לש תיזכרמה הדעווה 3

 6 1926 בויהרוא ,"רורד"ו "דבועה" ,צ"עופ ירבח סוניכ 4
 (6 1933 ץיבונר'צ ,הינמורב צ"עופ יצולח תירב תצעומ .5

 6 1934 ,צ"עופ יצולח תירב לש הרשכה-תצובק .6
 ,(יחרזמדיריעצ ,ץולחה) "הדובעו הרות" לש הנושאר הרשכה-תצובק 1

 6 א"צ--צ"רת הנימק ,הינמורב
 56 ב"צרת ,הינמורב "יחרזמ-יריעצ" לש היינש הרשכה-תצובק 8
 (ד)256 ב"צרת ץיבונר'צ ,םילוע םיצולחל "יחרזמ-יריעצ" לש הדירפ-תביסמ 9

 (ה 6 1934 הקורוס ,"אביקעדינב" ףינס .ןס
 (6 ד"צרת הק'צו'ז ,יחרזמ-יריעצ-ץולחה לש הרשכה-תצובק .101

 (ה) 6 1935 ץלַאּב ,היבאראסיבב "הדובעו הרות" לש היינשה השיגפה .2
 (6 ה"צרת בונישיק ,"הילסוב" לש הנושארה הדיעווה .3

 ,"תרחמה ישנא" לש 'ב היילע תגולפ לצא םיובנירג קחצי רוקיב .4

 56 1935 ינוי טשראקוב
 56 1935 בונישיק ,צ"המושה לש תירישעה תיצראה הדיעווה תחיתפ .5
 6 194 הקסאירולפ ,הינמורב ינויצה רעונה לש הרשכהה"תווח .6

 56 1935 ,הקסאירולפ תווחב הרשכהה"תצובק .1
 6 1936 .הרשכהב בונישיקב םירענל םימותיה"תיב יכינח .8
 (ח)256 | 1936 גצאה ,הינאווליסנארטב "םינובה-רורד" לש הרשכהה תווח 9
 6 1938 גצאה ,הינאווליסנארטב "םינובה-רורד" לש הרשכהה"תווח .0

 56 1939 גצאה ,הינאווליסנארטב "םינזבה-רורד" לש הרשכהה"תווח .ו 1
 בוגישיק ,תינימשה "ץולחה" תדיעווב צ"הושה לש העיסה תלהנה .2

 22 1937 -- ז"צרת

 בוגישיק ,תינימשה "ץולחה" תדיעווב צ"עופ יצולח תירב יריצ .3
 (%) 2 1937 -- ז"צרת

 (א)272  הינמורב צ"עופ יצולח תירב לש תישארה הגהנההמ םירבח תצובק .4
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 1938 הדסמ ,הינודרוג לש ביה םילהנמה םוי
 1938 הדסמ ,הינודרוג לש 'דו 'ג ,'ב ילילג תשיגפ
 1939 -- ש"ת ,תיז ריאמ חילשה םע הינודרוג יליעפ
 ,םירבח תצובק תיילעל הינודרוג לש תישארה הצעומה ירבח
 1939 -- ש"ת ץֶלֶאּב
 טשראקוב ,תויצולחה רעונה תויורדתסה יליעפ םע ץראה יחילש
 1939 -- ט"צרת
 1940/ש"ת טשראקוב ,הינודרוג יליעפ תצובק
 בונישיק ,הינודרוג לש (היבאראסיבב הנורחאה) תישארה הצעומה
 1940 -- ש"ת חספ
 ש"ת ןוויס 'י טשראקוב ,הינמורב צ"המושה לש תישארה הגהנהה
-- 16.6.1940 
 1921/א"פרת בונישיק ,"הלואג" יאדשרבה ביטרפואוקה
 ןוושח טשראקוב ,הנושארה הצובקה ,הינמורמ רעונה-תיילע
 1938 רבמבונ -- ט"צרת
 1938 -- ט"צרת הצנאטסנוק ,הנושארה הצובקה ,הינמורמ רעונה"תיילע
 הינאה ןופיס לע הינמורמ רעונה-תיילע תצובק
 ןמש-ןבל העיגה םע הינמורמ רעונה-תיילע תצובק
 1939 *לוי ,הפיח למנב האולכ הינמורמ "ודארולוק" םיליפעמה תיינא
 הינאהמ םידרוי םיליפעמ

 'ב ךוכ

 /היב יריצ ,רבורימנ .י ר"ד ברהו ןוסלריצ .ל .י ברה 0
 הלשממה ירש

 ברקב

 הינמורב תידוהיה הגלפמה דוסיי רבדב רשנימה ימתוח .131-3

 193! ינויב ינמורה םירחבנה"תיבל תידוהיה הגלפמה יריצ .2

 1932 ילויבו

 םידוהיה תייעבב ולפיטש תונוש תוגלפמ םעטמ םידוהי םיריצ .143--5
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 ד"פרת ,"תוברת" לש יזכרמה דעווה ירבח
 ה"יפרת ,יקסני'צלוטו ןמרתלא תיילעל "תוברת" לש יזכרמה דעווה ידבח
 א"פרת ,יסאיב םירומל שרדמה-תיב לש םירומה רבחו הנוילעה התיכה
 'ב"פרת ,יסאיב םירומל שרדמה-תיב לש םירומה רבחו ןוילעה סרוקה
 ה"פרת -- ג"פרת בונישיק ,תוכנחמו תורומ תרשכהל טוטיטסניאה
 1924 -- ד"פרת בונישיק ,טוטיטסניאה לש ןושארה רוזחמה
 טוטיטסניאה דילש רויכו רויצל הדבעמה

 טוטיטסניאה תניגב המכשה-תדובע
 טוטיטסניאה דילש היכירכהו הירגנה
 1925 -- ה"פרת בונישיק ,טוטיטסניאה לש ינשה רוזחמה
 1920/2) -- א"פרת ,ןארוקיסב ןושאר ירבע םידליג
 1923/24 -- ד"פרת ,טוטיטסניאה דילש ,2 'סמ ,יאמגודה ןגה
 1924/25 -- ה"פרת הקבונאמור ,"תוברת" רפסה"תיב דיל םידליהןג
 1924/25 -- ה"פרת יִנָאר ,"תוברת" רפסה"תיב דיל םידליה"ןג
 1925/6 -- ו"פרת ןא'צירב ,ןושאר ירבע םידלייןג
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 1928/29 -- ט"פרת ,ראנובראטאט ,"תוברת" םידליה-ןג
 1928/29 -- ט"פרת ןָא'זּוטרָאו ,"תוברת" רפסה-תיב דיל םידליה"ןג
 1932/33 -- ג"צרת ,ץלַאבב ירבעה םידליה"ןג

 1932/33 -- ג"צרת הצירוגז ,"תוברת" רפסה"תיב דיל םידליה-ןג .

 1932/33 -- ג"צרת בונישיק ,"הנבי" םידליה-ןג .
 ,ןייטשנרוג .ש תלהנהב ,"תוברת"  םידליה-ןגב םירוכיב תאבה
 1932/33 -- ג"צרת היליק
 ןָאגנוא ,"תוברת" רפסה-תיבב ק"הקה ןעמל תוכסמ"ףשנ
 םירשעה תונש ףוס ןמרקא ,"תוברת" רפסה-תיבו םידליה-ןג
 1927 -- ז"פרת ,ןא'צירבב שדחה "הרות"דומלת"ה

 1927/28 -- ח"פרת ןיטוח ,"תוברת" רפסה-תיב .

 םירשעה תונש ףוס ,בויהרואב "תוברת" רפסה-תיב לש 'ד התיכ .
 ,"תוברת" רפסה-תיב ןיינבל הניפ-ןבא תחנהל תיגיגח תרצע
 1928 -- ח"פרת ןאקשיר
 1928 ינוי -- ח"פרת ןוויס ,ינָארב "תוברת" רפסה-תיב
 "תוברת,, ס"היב ידימלת לצא ינָארב "תוברת" ס"היב ידימלת רוקיב
 1928 -- ח"פרת ,היליקב
 רפסה"תיבב (י"אב ךוניחל זכרמה) לגיבא .מ ךנחמה לש ורוקיבל
 1929 -- ט"פרת ביבא ,ינָארב "תוברת"
 רפסה"תיב ירומ לצא םרוקיבב היליקב "תזברת" רפסה-תיב ירומ
 1931 -- א"צרת ,זיצראב "תוברת"
 "תוברת" רפסה"תיבב היליקב "תוברת" רפסה-תיב ידימלת רוקיב
 1931 -- א"צרת ,זיצראב

 1927 -- ז"פרת ,הקבונאמורב "תוברת" רפסה-תיב לש םירומה רבח .

 םירשעה תונש ףוס ,ץינידַאיב שדחה "הרות-דומלת"ה לש םירומה רבח .

 "תנש םויסב הקבונאמורב "תוברת" רפסה-תיב לש 'הו 'ד תותיכ .
 1931/32 -- ב"צרת םידומילה

 1931/32--ב"צרת היליק ,"תוברת" רפסה"תיב לש 'א התיכו םידליה-ןג .

 1932/33 -- ג"צרת ,בונישיקב "הנבי" רפסה"תיב לש 'דו 'ג תותיכ .
 םישולשה תונשב ,הבי'צירבב "תוברת" רפסה-תיב לש םירומה רבח

 הבי'צירבב "תוברת" רפסה-תיבב רמועב"ג"ל תכורעת .
 ג"צרת ץינידאי ,בורבוד .ה לש ודוסימ ירבעה רפסה"תיב רוזחמ .
 1919-- פ"רת ,הקורוסב "תוברת" היסנמיגה לש תיגיגח החיתפ .

 ,ןמצראווש יבצ לש ודוסימ תירבעה היסנמיגה לש ןושארה רוזחמה
 1920 -- פ"רת רָאדנַאב
 1922 -- ב"פרה ,ץלֶאבב םירענל תירבעה היסנמיגה לש ןושארה רוזחמה

 1922 -- ב"פרת ,ץלֶאבב תוירבעה תויסנמיגה לש םירומה רבח .

 1926 -- ו"פרת ,ץלאבב תוירבעה תויסנמיגה ?ש ישימחה רוזחמה .

 ץלֶאבב תירבעה היסנמיגה לש תרומזתה .
 הדוהי םש לע ,"תוברת" היסנמיגה לש תיעיברה הקלחמה ידימלת
 1923-- ג"פרת הבואיל ,גרבנייטש

 1926 -- ו"פרת ,הקורוסב "תוברת" היסנמיגה לש ןושארה רוזחמה .

 1929 -- ט"פרת ,הקורוסב "תוברת" היסנמיגה לש יעיברה רוזחמה .
 1923--ג"פרת ,ןמרקאב "תוברת" היסנמיגה לש 'ג--'א תוקלחמ ידימלת .

 1927 -- ז"פרת ,ןמרקאב "תוברת" היסנמיגה לש ןושארה רוזחמה
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 דומע

 4 1926/27 -- ז"פרת ,'ב--'א תוקלחמ ,הניטוראטב תידוהיה היסנמיגה

 (ד)584 = 1928--ח"פרת ,בונישיקב "דוד"ןגמ" היסנמיגה לש ןושארה רוזחמה
 (ה)584 = 1927/28 -- ח"פרת ,בונישיקב "דוד-ןגמ" תירבעה היסנמיגה ידימלת
 )584 1928 --ח"פרת ,טשַאלוקראמב תירבעה היסנמיגה לש ןושארה רוזחמה
 (584)1 1930 -- צ"רת ,טשַאלוקראמב תירבעה היסנמיגה לש ישילשה רוזחמה
 -- ב"ערת ,רָאדנַאְּבב תירבעה היסנמיגה לש םירשעה לבוי תדעו
 4 1912 -- 1922/ב"צרת
 (584)1 = ד"צרת ס"היבל שדח ןיינב תמקהל ןארּוקיסב "תזברת" ףינסה דעו
 רבח םע הצירוגזב "תוברת" היסנמיגה לש 'ו הקלחמ ידימלת
 4 1938 -- ח"צרת ,םירומה
 (ח)584 1930 -- צ"רת הרטאוו-הנרוד ,ס"התב ירומל "תוברת" לש ץיק-תבשומ
 דרמושה" לש הכומסה ץיקה"תבשומב םירומה-תבשומ ירבח רוקיב
 4 1930 הנכוב ,"ריעצה
 (א0 ב"צרת תוכוס מ"הוח בונישיק ,"תוברת" רפסה-יתב ירומ תדיעו

 ,"תוברת" לש החוקיפב היבאראסיבב םיירבעה רפסה-יתב תמישר
 0 1931/32- ב"צרת בונישיק
 (ג)600 1936--ו"צרת ץמאינ-הרטאיפ ,ס"התב ירומל "תוברת" לש ץיק-תבשומ
 0 רהנה יבג לע ,הרטאיפב הבשומהמ םירומ תצובק
 (0 1937--ז"צרת גנזלופמיק ,ס"התב ירומל "תוברת" לש ץיק-תבשומ

 (0 1940 לירפא -- ש"ת ןסינ ,ןארוקיסב "תזברת" רפסה"תיב ירומ

 (0 ה"צרת בונישיק .סוטיימ והילא ררושמה לש ותיילעל

 טשראקוב ,"תימלוע תירבע תירב" לש ינמור-לכה ףינסה תצעומ
 00 1938 יאמ -- ח"צרת רייא



 היסולכואה

 תידוהיה

 םירפסמב





 םהינימל םידקפימ

 ןוניכל תונושארה םינשב ,היבאראסיבב תידוהיה היסולכואה רועיש

 םידוהיה יגיצנ ןיב תועיד-יקוליחל דימתמ אשונ שמיש ,ינמורה ןוטלשה

 בגקנל וגהנ םינושארהש דועב .הינמורב תימשיטנאה הלוכסאה ישאר ןיבל
 ,םימודמ םירפסמ בוקנל םינורחאה ודימתה ,םיימשר םייטסיטאטס םינותנ
 .רתויב םיזרפומ ,יעבט יוביר לש דוסי לע

 ,"הינמורב םידוהיה תייעב לע תמאה" (תינמורב) ורפסב .ןמרדליפ ר"ד

 לדוג לע םינוש "םיאקיטסיטאטס"מ תואמגוד איבמ ,(1925 ,טשראקוב)
 השולש יפ ידכ םילועו אמלעב םנוימד ירפ םהש ,הינמורב םידוהיה רפסמ

 דחא לשמ תחא המגוד תאבהב ןאכ קפתסנ י.םיימשרה םירפסמהמ העבראו

 :1919 תנשל ולש טוריפה יפל ,ויליסאו .םהבש "םיריהז"הו "םינותמ"ה

 - היבאראסיב
 'נ 267,000 םיימשרה םירפסמה תמועל ,'נ 381,000 ּויליסאו יפל

 - הניבוקוב
 '1 89,000 םיימשרה םירפסמה תמועל ,'נ 155,364 ּויליסאו יפל

 - הינאווליסנארט

 '1 181,340 םיימשרה םירפסמה תמועל ,'נ | 312,239 ּויליסאו יפל
 - טאגור

 'נ 230,000 םיימשרה םירפסמה תמועל ,'נ | 742,321 ויליסאו יפל

 -- לכה-ךסב

 '1 761,340 םיימשרה םירפסמה תמועל ,'נ 1,590,924 ּויליסאו יפל

 תא ריבגהל -- ידמל הרורב התיה (דבלב ולש אלו) רבחמה תנווכ

 .הנידמה קשמ לע םתוטלתשהו ,לוכיבכ ,םידוהיה תשילפ דגנ התסהה

 ,טשראקוב ,44 'סמ .(הלשממה תומושר) ."לאי'ציפוא לורוטינומ" :ולש אתכמסאה .1
 .1924 ראורבפב 8

]389[ 
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 םירשעמ הלעמל ךשמב .היבאראסיבב הינמור לש הנוטלש תפוקתמ

 םינותנ ונידיב םיאצמנ .(1940 ינויב 28-ל דע 1918 ראונימ) הנש םייתשו
 םינמזה ינשב ,םהמ .םינוש םינמז השולשב םידוהיה רפסמ לע םיימשר
 ימשר דקפימ יפל -- ןורחאבו ,יביטַארטסינימדא ןדמוא יפל -- םינושארה
 :יתלשממ

 רפסמ .הינמורל םישדחה םילבתה חופיס רחאל דיימ ,1919 תנשב .א
 םירפכב 138000 -- שפנ 267/000-ב זא דמאנ היבאראסיבב םידוהיה
 :(םש .ןמרדליפ) םירעב 129,000דו

 לש השיכרו הלילש רבדב* קוחה-תעצהל הקמנהב .1924 תלחתהב .ב

 היה קוחה) הנש התוא ראורבפב טנמאלראפל השגוה רשא ."תינמור תוחרזא

 דמאנ ,(זאד םיטפשמהי"רש םש-לע ."וקסאזרימ קוח" םשב ךכ-רחא עודי

 :(םש ,ןמרדליפ) שפנ 238,000-ב םידוהיה לש םרפסמ

 ךרענש ,יללכה ימשרה דקפימה תואצותל םאתהב .1930 רבמצד ףוסב .ג
 .שפנ 206,958 ,תיתדה תוכייתשהה יפל ,םידוהיה רפסמ הנמ ,הינמורב זא
 34 תא םג ללוכה ,ירפכה רוטקסבו (48.03%) 99,392 ?םירעב :הזמ
 :האבה הלבטה יפל .(51.97%) 107,566 -- ?תורייעהו תויאלקחה תובשומה

 ,היליק .בוקליו ,דארגלוב (1--4) : םירעה רוטקס םע ונמנ זוחמה ירע 9-ל ץוחמ 2

 זוחמב -- טארמוק (6) ; ןמרקא זוחמב -- הלזּוט (5) ; ליאמזיא זוחמב -- ינָאר

 .בונישיק זוחמב -- שַארַאלַאק (8) : לוהאק זוחמב -- הבואיל (7) :רַאדנַאּב
 .םירע 17 -- דחיבו

 (3--6) ו בויהרוא זוחמב -- הניזָאר ,טשָאנָאלָאט (2--1) :ונמג תורייעה םע 3
 .ןָאגנוא (7--13) ו ןמרקא זוחמב -- הניטוראט ,ראנובראטאט ,ה'צמארייב .זיצרא
 זוחמב -- ןאקשיר ,ץילריפ ,טשַאלאפ ,ןָאלּוקס ,דַאלוו-יול-הילַאו ,ןָארדנסכלא

 ,ןאשואק .הילשימי'צ ,הגנול-רידא'צ  ,(הקבורטַאפ) הגא'צ (14--18) : ץלַאּב
 רובונ .ןאקפיל ,ץינידָאי ,ןא'צירב (19--23) :רַאדנָאב זוחמב -- הקבונאמור
 ,ןָאבורבמוד ,הבי'צירּב ,יקאטא (24--32) :ןיטוח זוחמב -- ןארוקיס ,ץילָאס
 זוחמב -- טשַארפאק .טשַאלוקראמ ,ןילּּול ,הצירּוגז ,ןָא'זּוטרָאו .בוקשארדדַאו

 .בונישיק זוחמב -- טשַא'צנאה (34) : לוהאק זוחמב -- הילקַאמייב (33) : הקורוס
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 תדונת לע הדיעמה ,האבה הגומתה תרייטצמ הלעמל אבוהש לכ יפל

 לש םילבחהמ דחא לכב םג 1919--1930 םינשה ןיב תידוהיה היסולכואה

 :יתבר הינמור

 - היבאראסיב

 ו'נ 206,958 19307ב ,238/000 1924-ב ,+267,000 1919-ב
 - הניבוקוב

 ?'ב 93,101 1930-ב ,128056 1924-ב = ,89/000 1919-ב
 - הינאווליסנארט

 ו'ב 192,833 1930-ב ,200/000 1924-ב | ,181,340 1919-ב
 - טאגור

 .'ב 264,038 1930"ב ,230,000 1924"ב | ,230,000 1919-ב

 -- לכה-ךסב

 .'ג 756930 1930"ב ,796,056 1924-ב 767.340,  1919"ב

 לש תטלחומה םתונמיהמל סחיב והשלכ קפס ליטהל ונילעש ,רורב

 -ארטסינימדא ןפואב וכרענ רשא ,1924"בו 1919 תונשב םידקפימה ינותנ
 רשפא-יא לבא .ונל םיעודי יתלב םיבושיחו םינדמוא ךמס לע ,דבלב יביט
 םידמועה םידיחיה תורוקמה םה וללה ,םינפ-לכ-לע .םהמ םלעתהל ונל
 .ןיא םדבלמ .וגתושרל

 :תואבה תונקסמה תא קיסהל ןתינ ליעלד םינותנה דוסי לע

 22 תפוקתב היבאראסיבב תידוהיה היסולכואה לש טעומ לודיג .א

 1897-ב יראצה ןוטלשה ידיילע ךרענש ימשרה דקפימה זאמ ,םינשה
 267/000) 1919-ב ,ינמורה ןוטלשה תלחתהב דקפימה דע (שפנ 228,528)
 .דבלב תושפנ 38,472 לש רפסמב ,(שפנ

 703 'מע ,'א ךרכ ,1928 תנשמ תוצעומה-תירב לש אטוז-הידפולקיצנאה יפל 4
 "כואה ללכמ 11.8%-כ 1920 תנשב היבאראסיבב תידוהיה היסולכואה התוויה
 לע ללכ ןמוס אל ךא .שפנ 349,000-ל בורק -- ונייה ,2957000 לש היסול
 תפסותה ןדמוא יפל ךרענ בושיחהש .ןכתיי .הלא םירפסמל ועיגה המ דוסי
 רומידה תונוסאה תא ןובשחב איבהל ילב ,דבלב יעבטה יובירה לש תלבוקמה
 הריגהה : ןוגכ .תידוהיה היסולכואה תתחפהל ומרג רשא ,איהה הפוקתב םייפארג
 םלועהיתמחלמ תונברק ,1905-בו 1903-ב םימורגופה רחאלש םימיל רבעמ לא
 היסולכואה תריהנ ידיל איבהש הינמורל לבחה לש וחופיס תדבוע ,הנושארה
 .1918--20 תונשב הריגהה ןכו ,םישדחה ץראה ילבח רבעל
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 -ארה םינשה 11 תפוקתב תידוהיה היסולכואה לש תדמתמ התחפה .ב
 תמועל 1924-ב :1930 תנש ףוסל דע 1919-מ ,ינמורה ןוטלשל תונוש

 ,תושפנ 31,042-ב -- 1924 תמועל 1930-בו שפנ 29,000-ב -- 9
 םיטילפה ברקבש ,הדבּועה ףא לע -- תאזו .תושפנ 60.042 ידכל -- דחיבו

 ץראל יקוח ןפואב ורזח רשא ,היבאראסיב ידילי הברה ויה הניארקואמ
 התוא לכב תדמתמה ותדירי ףרחש ,יעבטה יובירה ףא לעו ,םתדלוה
 .התומתה לע הלע .הפוקת

 לש רפסמב םינשה 22 לש הנושארה הפוקתב לודיגה יוכינ רחאל ףא

 1930-ל דע ('נ 228.528) 1897-מ התחפהה רועיש אצמנ ,תושפנ 2
 ,1930-ל דע 1897 ןמל ,הלאה םינשה 33 ,ןכא .שפנ 21,570 ידכל ('נ 206,958)

 ידוהיה ץוביקה ייחב םימישרמ תוערואמו םירומח םיעוזעז תושודג ויה
 .ולודיג תמוקע תרבסומ ,רקיעב ,ךכבו ,היבאראסיבב

 -ישיק תא ודקפ רשא ,1905-בו 1903-ב ,םימורגופה ינש ואיבה ,דחא דצמ
 המרג ,ינש דצמ .ץוח-תוצראל םידממ-תבר הריגה ידיל .הביבסהו בונ
 ,םמצע המחלמה"תונברק דבלמ ,1914--1918 תונשמ הנושארה םלועה"תמחלמ

 .רטסָאינדה לש ילאמשה דצה רבעל ןאכמ היסולכואה לש תרבגומ הדונתל םג

 הריגהה השדחתנ בוש הינמורל לבחה חופיס רחאל .1920--1918 תונשב

 .םיל רבעמש תוצראל
 ,התווהתנ ךליאו 1919 תנשמ תידוהיה היסולכואה לש תדמתמה התחפהה

 היסולכואה תא זחאש םינוש םינוויכ ינ ש ל הריגהה סומלוּב בקע .רקיעב
 "תוצראל :םהו ,הינמורל החפסיהו היסורמ היבאראסיב לש הקתניה רחאל
 הפוקתב .הינמור םינפל הריהנהו -- לארשי"ץראל היילעה תוברל --ץוח

 "-אסיב לע התלע רשא ,הניבוקובל הריהנה תרכינ ,1924 תנשל דע .הנושארה

 הנושאר הפוקתב טאגירה ירעל הריהנה .יתיישעתהו ילכלכה החותיפב היבאר
 התיה וזש רחאמ ,הרואכל םינזואמה ,ליעלד םירפסמב תפקתשמ הניא וז
 ךמ םימיוסמ םיטנמלא לש םתובלתשה :רמולכ ,ירטס"וד ךילהת ןיעמ

 םילבחה ייחב -- םירחאו רחס-ישנא ,םיישפח תועוצקמ ילעב -- טאגירה
 .םיחפסנה

 לכ הכלהו הרבג טאגירה ירעל היבאראסיבמ תידוהיה היסולכואה תדונת

 תומייק טאגירב ירהש .היבאראסיבב תילכלכה הקוצמה הרבגש לככ ,םינשה

 ןהו תונמואהו תודיקפה םוחתב ןה ,רתוי תוחונ הקוסעת תויורשפא ויה

 -ובגה הלכשהה תודסומ .היבאראסיבב תמייק התיה אל טעמכש ,היישעתב

 .ךשומ םרוג םה ףא ושמיש ,היבאראסיבל ץוחמ ויה םיזכורמ םלוכש ,םיה

 הפוקתב הינאווליסנארטבו הניבוקובב היסולכואה תתחפה תא : בגא ךרדבו
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 -וגמ ץרא לש הביזעה ךילהתב תיקלח ריבסהל ןתינ 1930 ןיבל 1924 ןיבש

 .הירגנוהו הירטסוא ,תומדוקה םתרוכמ תוצראל הריקעו השדחה םהיר

 אלא .1930-ב ןורחאה דקפימה לש םירפסמה תותימאב קפס וליטהש ויה

 דאמ םיבורק הלשממה לש םיימשרה םירפסמה יכ ,הנמיהמ החכוה ונדיבש

 תידוהיה היסולכואה לש (םושירה) "רטסאדאק"ה תואצותל יתנווכ .תואיצמל

 תארקל ,1929 תישארב ,הליהקה לש ינמזה דעווה םעטמ ךרענש ,בונישיקב

 -סמה תא הלעה םושירה .הנושארה תיטארקומידה הליהקל תוריחבה תכירע

 5: םיאבה םירפ

 ו'ג 2690 כ"הס ,1353 םישנ ,1337 םירכז -- םינש 5 ליג דע םידלי
 13,769 כ"הס ,7,305 םישנ ,6464 םירכז -- הנש 21 דע םינש 5זמ
 ו'ג 23,106 כ"הס ,12.173 םישנ ,10933 םירכז | ילעב רמולכ) הלעמו 21-מ

 (הריחב תוכז

 .'ב 39,565 כ"הס ,20.831 םישנ ,18/734 םירכז לכה-ךסב

 דקפימה לש םינותנה תתימאל אתכמסא םושמ םהב שי הלא םינותנ
 -ישיקב םידוהי תושפנ 41.405 לע ,1930 רבמצד ףוסב ,יתלשממה ,ימשרה
 ,תוחפשמ 300 לע םא -- ףוקזל ןתינ תושפנ 1,840 לש שרפהה תא *.בונ

 ,תידוהיה הליהקה ידקופ ידי"לע וטמשוה רשא ,רתויב תודורמ תוינע ,ךרעב
 דקפימה ןיבל ירוביצה םושירה ןיבש יצחו הנש לש ןמזב שרפהה לע םאו
 .יתלשממה

 יפל תידוהיה היסולכואה לע םירפסמ ונל ןתונ 1930-ב ימשרה דקפימה
 -יש יפלו תיתד תוכייתשה יפל ,תימואל תוכייתשה יפל :םינוש רכיה-ינמיס
 .(שידיי) םאה-תפשב שומ

 היבאראסיבב תידוהיה היסולכואה לע םיטרופמ םינותנ םיאיבמ ונא ןלהל

 ,םיבושייה לש תוטרופמ תומישר תואבומ ןכ .ץראה ירוזא ראשל האוושהב
 הלאה םירפסמה יכ ,רעשל ןתינ .הלעמו תושפנ הא מ מ לחה ,תוזוחמה יפל

 .1929 ראורבפב 28 ,1937 רפסמ .,"טייצ רעזנוא" 5

 םשמ ,אבומ ,46-47 'מע ,'ב ךרכ .י.נ ,"הידפולקיצנא שיאו'זד לסרבינוא"ב .6
 הז רפסמל ןיא /(80000 ךסב 1930-ב בונישיק ידוהי רפסמ ,יקסני'צשל .י

 .אמלעב הרעשה וז התיה הארנכו .דוסי לכ
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 ןמז :רמולכ ,םישולשה תונש ףוס יבגל םג ,םייטנאוולר םה 1930 תנשמ

 ,תימשרה הקיטסיטאטסה ירה .היסורל שדחמ לבחה לש וחופיס ינפל טעומ

 היסולכואה לכש ףא לעש ,העיבצמ 1938 ראוניב דחאה םויל ,תיתלשממה
 .וניעב טעמכ תידוהיה היסולכואה לדוג ראשנ ,8.1%-ב הלדג הינמורב

 -ותנשה ךותמ םינותנ *,תוזכורמ תואלבט יתשב ,ןלהל איבנ רבדל הייארכ

 -כואה תריגה לע ןכו ,התומתהו הדוליה לע םייתלשממה םייטסיטאטסה םינ
 לע הדוליה ףדוע יכ ,םידמל ונא ןהמ .1931--1937 םינשב תידוהיה היסול
 רפסמ תא הזמ דירונ םאו .שפנ 9023 ללכל עיגה וללה םינשב התומתה
 רפסמב (הילא םירזוחה יוכינב) ץראה תא וללה םינמזב ובזע רשא ,םידוהיה
 ףוסל שפנ 3,120 לש לכה-ךסב יקנה ףדועה ונל ירה --שפנ 5903 לש
 .הלאה םינשה עבש תפוקת

 היסולכואה ףקיה לע םיחפונמ םירפסמ םסרפלמ ולדח אל םימשיטנאה

 הלעהש הממ םיילפכ -- תושפנ יצחו ןוילימ ידכ דע ,הינמורב תידוהיה
 תושארל עיגה רשא ,הגוג ןאיוואטקוא .1930 רבמצדב ימשרה דקפימה

 םינותנה ףא לע ,וז העדב קיזחה-הרחה ,1937 רבמצד ףוסב הלשממה

 םינפה-רש ותויהב ,יביטארטסינימדא חרואב הלעה ומצע אוהש םיימשרה

 הזל דאמ בורק היה רפסמה ;תידוהיה היסולכואה לדוג לע ,1926--27"ב
 קודבל אוה חרכהש ,ונועיט תא קידצהל הצר ךכב .1930-ב דקפימה לש

 .תינמור תוחרזאב קיזחהל םידוהיהמ דחאו דחא לכ לש ויתויוכז תא בוש

 ברקב 1934--35 תונשב התומתהו הדוליה לע ,תישילש הלבט דוע ףיסונו
 לע תורוהל - תירקיעה התמגמש ,הינמורב םהירוגמ ירוזא יפל ,םידוהיה

 ,תונוש תוצרא ימוחתב תורוד ךשמב ויח רשא ,םידוהי ברקב הדוליה רועיש

 לש םהייח-יווה ירה אל ןכש .הנוש תילכלכ המרבו הנוש תיתוברת הריוואב
 -אסיב ידוהי לש םהייח-יווה ירהכ ,םיקודא תווצמ-ירמוש ,שָארּומראמ ידוהי
 הלא לש וא ,תדמתמ תילכלכ הקוצמב םינותנה ,דבלב תרוסמ ירמוש ,היבאר
 .תיסחי תוחונב ויח רשא ,הבודלוממ הלא לש ףאו אפוג הינאווליסנארטמ

 רשא ,טאגירבש םירוזאה ראשל תוושהל ןיא הלא לכ תאש ,רמול ךרוצ ןיאו
 .עפש"ייחמ ונהנ בורל

 ותיתד תוכייתשה יפל -- 1931-1935 תונשב :םה 1 'סמ הלבטבש םינותנה *
 .תימואל תוכייתשה יפל -- 1936--1931 תונשב
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 1 הלבט

 1930"ב דקפימה רחאל הינמורב תידוהיה היסולכואה ברקב התומתהו הדוליה
 (תיתד תּוכייתשה יפל)

 ש ר פ ה ה ה תו מ ת ה הדוליה

 ? 5 8 25 ה 4 ה ה ה
 5 תק 5 95 5 םינשב

8 58 8 58 8ַ 
 מ םמ 5 םמ מ

11 6 32277 | 9,891 2652 - 2695+ 
12 7 3237 - 10440 2770 - 1,867+ 
13 0 30845 - 9655 2,579 1995 3 
 ד 2 21 1006 2006 18 14

15 15 225 11 20020 4 + 

 ד 2 21 11 2008 13 16

17 10 2007 8 2622 2 + 35 7 

 +1/879 +9.317 18725 70352 | 20.604 | 79,669 לכה-ךסב

 2 הלבט

 1930-ב דקפימה רחאל הינמורמ םידוהי תריגה

 , המ

 םידוהו הי : םש ב של םירגהמ ללכ םינשב
 (י"אל הזמ) ץראה לב (י"אל הזמ) םירזוח | אמ הזמ)

11 2000 13 21 188 3 15 

(46) 9 (37) 
 18 - 0 35 17 3 יי 12

3 (66 (60 

13 19 106 1.108 107 9 - 199 

66 8 89 
14 131 3 12 158 1.09 5 

2 63 (68) 

15 23 16 18 110 155 1006 

(1.157) ₪3 (1,154) 

16 17 11 106 15 11 156 

(691) (35) (656) 

17 137 08 0 14 107 4 

(187) (58) (129) 

 3 2166 17 1008 0 11994 לכה-ךסב
(2/.181) (122) (2,059) 
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 1930 רבמצד ,הינמורב היסולכואה דקפימ

 םינושה רכיהה-ינמיס יפל םהירוזאל םידוהיה רפסמ .א

 זוחאה
 םאה"תפש תעידי תוכייתשה תוכייתשה

 (שידיי) תימואל = תיתד לכ

 יב 8 204858 2 20008 היבאראסיב
(100%) 9900 (97.3%) 

 יג 8 92492 9 101 הניבוקוב
(100%) (99.3%) (809%0) 

 + הינאווליסנארט
 יג דפ 11248 5 13 טאנאּב .1

(100%) (80%) (5.4%) 
 יב 8 78626 5 81,503 הינאווליסנארט .2

(100%) (965%) (63.8%) 
 יג 0 88825 0 ו -הנאשירק 3

 (60.1%) (91.5%) (100%) = שָארּומאראמ

 'ינ 5 178699 | 55 13 לכה-ךסב
 (57.7%) (92.7%) (100%) | הינאווליסנארט

 : טאגיר

 ' 1 3305 2 3 הינָאטלוא .1
(100%) (9490) (17%) 

 ' 6 3795 5 21031 ה'גורבוד .2
(100%) (94%) (45%) 

 יב 4 158421 7 108 הבודלומ .3
(100%) (97.6%) (67.6%) 

 יב 2 86565 3 266 הינָאטנּומ .4
(100%) (92%) (21%) 

 3 252066 0 20008 טאגיר ה"ס
(100%) (96%0) (5090) 

 ינ 4 728115 2 756930 = הינמור יללכ ה"ס
)68.5%( )96.2%0( )100%( 
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 :םידמל ונא ליעלד האוושהה-חול ךותמ

 שפג 2,100 -- היבאראסיבב תידוהיה היסולכואה ללכמ דחא זוחא קר .א
 תידוהיה םתוימואל תמלעה לש וז העפותש ,לוכי .ותוימואל תא םילעה

 תא שיגדהל ,םיריהצמ ולא-יא תנווכב הדוסי ,תינמור תוימואל לע העבצהו

 הבורק התיה הפשה תניחבמש ,היבאראסיב ,םתדלוה ץראל םתונמיהמ
 .היסורל רשאמ הינמורל רתוי

 ,םמא-תפש לעכ שידיי לע וריהצה תידוהיה היסולכואה ללכמ 97.3% .ב
 3,665 -- הזמ .םמא-תפש תא ועדי אל ,תושפנ 5680 םהש ,2.7% קרו
 "כואה ללכמ 2/0157ו ,םהמ 38% םהש ,םירעב תידוהיה היסולכואה לכמ
 ךילהתש ,רבתסמ םג ךכ ךותמ .םהמ 1.9%, םהש ,םירפכב תידוהיה היסול

 רתוי עגפ (הז חנומב אד ןוגכב שמתשהל ללכב רשפא םא) תוללובתהה

 .רפכה יבשותב רשאמ ריעה יבשותב

 םהירוזאל הינמור ילבח לכב בצמה לע םג עיבצמ ליעלד האוושהה"חול
 :ןלהלדכ ,םינושה

 םאה"תפש תעידי"יא םואלה תמלעה

 (שידיי)

 27% 1% -- .היבאראסיב
 200% 0% -- הניבוקּוּב
 2% 7% --  הינאוזליסנארט
 0% 1% -- טאגיר

 טעמכ אוהש ,7.3% ידכ דע הינאווליסנארט ידוהי לצא םואלה תמלעה
 ךילהת םש קימעה המכ דע ונדמלמ ,טאגיר ידוהי לצא רשאמ םיילפכ

 תואנקב הוּולמ ,תשרשומ תוקידא לש סרתימל רבעמ -- תאזו .תוללובתהה

 .שֶארּומראמ ידוהי לש ,תיתד

 לש הובג הכ רועישב ,הינאווליסנארט ידוהי לצא שידיי תפש תעידידיא
 רשא .םאה-תפש םהל התיה רשא ,תירגנוהה הפשל םתקיזמ תעבונ ,%

 תואצותה תא ריבסהל ןתינ ירה ,שידיי ועדי אל םתיצחמש ,טאגירה ידוהיל

 ףלא 76 לע הריבה טשראקוב הלולכ וב רשא ,הינָאטנּומ רוזיאבש ,ךכב

 שידיי תפשש ,תידרפסה הדעה ינבל ךייתשה רכינ זוחא ,םיידוהיה היבשות
 העיגמ דבלב הינָאטנומ ידוהי לצא שידיי תעידידיא ,ךכיפל .םתפש הניא
 179.0% ידכל



100 

 תוכייתשה יפל ,הינמורב היסולכואה ללכ .ב

 שפִנ 8

 :הזמ

 םינמור

 םירגנּוה

 םינמרג

 םידוהי

 םינתּור

 םיסּור
 םירגלּוּב

 םינעוצ
 םינוש

 לכה-ךסב

 שפנ 4

 שפנ 7

 שפני 1

 שפני 15

 שפנו 5

 שפנ- 0

 שפני 4

 שפי 1

 שפג 1

 שפנ 8

 יקציניו דוד

 רפכבו ריעב ,תימואל

719% - 
79% - 
41% - 
40% - 

32% - 
23% - 
20% - 
15% - 
31% - 

1000% - 

 רפכבו ריעב ,תימואל תוכייתשה יפל ,היבאראסיבב היסולכואה ללכ .ג

 שפנ 72

 :הזמ

 56200 -- שפמנ 7 םינמור
 123% -- שפנ 12 םיסור

 120% -- שס 1 םינתור
 72% -- שפכ 8 םידוהי
 57% -- שפנו 6 םירגלוב

 28% -- שפנ 1.009 םינמרג

 48% -- שפפ 9 םינוש

 1000% -- שפנ 2 לכה-ךסב
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 םהירוזאל םידוהיה רפסמו הינמורב היסולכואה ללכ .ד
 : תיתד תוכייתשה יפל

 ללכמ זוחאה
 היסולכואה

 תידוהיה זוחאה = | םידוהיה רפסמ | היסולכואה ללכ
 הינמורב

 24 2 2008 22 היבאראסיב

 13 19 51 19 הניבוקוב

 28 |45 13 3 הינאווליסנארט

 1.8 10 200008 1.4 טאגיר

 1000 142 756930 8 לכה-ךסב

 ,תיתד תוכייתשה יפל ,היבאראסיבב םידוהיה רפסמ .ה
 (תיללכה היסולכואה תמועל)

 .ללכמ זוחאה | |
 היסולכואה |

 תידוהיה זוחאה | םידוהיה רפסמ |היסולכואה ללכ זוחמה
 היבאראסיבב | !

 06 70 16 22 בויהרוא
 210 29 2-3 22009 ליאמזיא
 0 33 1000 6 ןאמרְקַא
 102 3 6 1 ץלֶאב
 00 5 14 2 רַאדנָאּב
 146 12 2 1000 ןיטוח
 הנשּופַאל

 205 141 03 111 (בונישיק)
 106 3 22000 1108 הקורוס
 215 23 4414 13 לּוהַאק

 100 42 206958 - 2 לכה-ךסב
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 חסבאמה

 תויוכז ןעמל

 ?מואלה טועימה





 תוליהקה ןוגריא

 היה זתינ .היסור ימע לכל תויוכז ןויווש לע הזירכהש ,1917 תכיפהמ רחאל
 ויתויוכזב שמתשהל ,ויתודלותב הנושארל ,היבאראסיבב ידוהיה ץוביקל

 תוינוריעה תוצעומב ותופתתשה םשלו םיימואלה וייח ןוגריא םשל ולא

 המחלמה ןמזבש תרתחמהמ האצי רשא ,תינויצה העונתה .םיקקוחמה-יתבבו
 תונגראתהה בלש תא הרבע ,םיידוהיה םיבושייה לכב הלגד תא המירהו
 םהייוליגב םיירוביצה םייחה לע המתוח תא העיבטהו דואמ רצק ןמז ךות
 .ןלהל רבודי הלא לכ לעו .םינושה

 תונגואתה תישאו

 הימוחתב םייאמצעה וייח ןוגריא -- היה ידוהיה ץוביקה לש ןושארה דעצה
 אלל הליהקה המקוה תומוקמ המכב ,ןכא .תרחבנ תימוקמ הליהק לש

 טרפ .הרז תוברעתה אללו םייטארקומיד ,םיישפוח תודוסי לע תויהשה
 יפל ,1918 ילויב ,המ-רוחיאב תונושארה תוריחבה וכרענ הבש ,בונישיקל
 י.םינמורה ,םישדחה תונוטלשה םעטמ דחוימ רושיא

 ,תויללכ -- היטארקומידה יללכ לכ יפל וכרענ בונישיקב תוריחבה

 םינויצה (א :ןמקלדכ ויה תואצותה .תוילאנויצרופורפו תויאשח ,תורישי
 תיטארקומידה היצנגילטניאה (ג ,12 -- "דנוּפ"ה (ב ,תומוקמ 22 ולביק
 "ו 3 -- יחרזמה (ה ,4 -- םיסכודותרואה (ד .3 -- ("דנוּב"ל הבורק)
 .15 -- ,רצ ילאנוסרפ יפוא תולעב בורל ,תויתגלפמ יתלב תונוש תומישר
 .םירחבנ 69 -- לכה"ךסב

 ,דבלב םירחוב ףלא 12 ןהב ופתתשה הריחב"תוכז ילעב ףלא 20 ללכמ
 .ןואכידה בצמב ריבסהל ןתינ רוביצה דצמ וז תושידא .60%  :רמולכ
 תישארב םיבשותה ברקב ררשש .תרחמה םויב הנומאה רסוחו טקשה-יא
 עיבטיש היה ןידה ןמ לפרועמה בצמה .לבחה לע הינמור לש התוטלתשה
 התיה הרסח הינמור :דועו .הליהקה ייח לש םתוחתפתה לע ומתוח תא
 םידימאה תריתח המצעתה ,ינש דצמו .תימואלה הימונוטואל תעגונה הקוחת
 תימואלה הימונוטואה איבת אמש הריזג ,הריעצה הליהקה תודוסיל תחתמ

 18 םוימ .1186 'סמ ,םינפ יניינעל ירוזאה טארוטקרידה םעטמ ןתינ רושיאה 1
 -1918 יאמב

[413] 
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 -וחוכ לכב ולדתשה ןכלו .םייסחי םיסמ תלטהלו העפשהמ םהילגר תקיחדל

 .היתולועפ תא םולבל םהית

 ברקב םיקומע םישרוש ,ללכ ךרדב ,הכיה אל תוללובתהה עגנש ,עודיב

 3007מ ,ןרפסמש ,תורייעה יבגל רבדה רומא דוחיבו .היבאראסיבב םידוהיה
 ,שפנ ףלא תאממ הלעמל ןהבו תודוקנ םישישל לעמ עיגה ,הלעמו שפנ
 ידוהיה לש םיינחורה וייח .היבאראסיבב תידוהיה היסולכואה ללכמ תיצחמכ

 ךוניחה ירפ ,תימואל תידוהי תרוסמ לע ויה םיתתשומ יאבאראסיבה

 םיטעמ ."ןקותמה רדח"ב ןהו *שרדמה-תיב"ב ןה ."רדח"ב ןה ,יתרוסמה
 םתעפשה התיה הטעמו ,המואה לש םיימואלה םיכרעל םירכנתמה ויה דואמ

 ןיבמ םא ויה תומוקמה תיברמב הליהקה ירחבנש ,היה יעבט ןכלו .בוחרב
 ךותמו הפונתב ושגינ םה .הידהוא ןיבמ םאו תינויצה העונתה ירבח
 תומוקמב תימואלה הימונוטואה לש שדחה ןיינבה תמקהל חור-תוממור
 .םהירוגמ

 יכרד תא תיתשהלו ססבתהל הריעצה הליהקה הקיפסה רשא דע םלוא
 תוליהקה .הינמורל חפסנ אוהו ,לבחה לש ינידמה ובצמ הנתשנ ,היתולועפ
 לכהו טעומ ןמז רובעכ ורזופ ,בונישיק לש וז תוברל ,תומייק זא ויהש

 בוש ,םירחבנ יתלבה הישארו היאבג לע %"הקבורוקה" .ותומדקל רזח

 ךוניחה תייעב קר .תומוקמב םיילאיצוסה תודסומה לע תדיחי תשלוח התשענ

 ודסונש ,היפינסו תיזכרמה "תוברת" תרבח .הנורתפ תא האצמ ימואלה
 לכב לבא .ירבעה רפסה-תיב תמקהל זועבו ץרמב ושגינ ,לבחה יבושי בורב

 .םדוקמכ םוגע בצמה ראשנ םיירוביצה םיחטשה רתי
 הינמור תלשממ :רחא םוקממ הלצהו חוור לש ביבש ןיעמ חיגה הנהו

 קינעהל ,1919--20 תונשב הדי"לע ומתחנש ,םולשה-יזוח יפל ,הבייחתה

 םניאש םישדחהו םינשיה םיחטשב םיבשויה םידוהיה לכל תואלמ תויוכז"
 הלא היתויובייחתה תא הרשיאו הרזח הלשממה ."תורחא תוצרא יניתנ
 -יטסנוקה) דוסיה-תקוח לש שדחה חסונה רושיא תעב ,1923 סראמב 28-ב
 .(היצוט

 לש םייתימאה היגיצנ יניעב הרשכ העשה התארנ ןכל םדוק םג ,םנמא
 ,ימואל טועימכ ויתויוכז תשחמה תא ,הלשממה תאמ עובתל ידוהיה ץוביקה

 דעווה ומצע לע ליטה ךכל המזיה תא .תימואלה הימונוטואה תמקהל תשגלו

 .ידוהיה רוביצה יקלח לכ םיגצוימ ויה ובש ,בונישיקב יזכרמה יניארקואה
 17--19 ימיל הארקנש הרזעה ידעוו תוליהקה ידעו חוכ-יאב לש דוסיה"דעו
 הליטהו ,םירבח העבש תב ,"תינמז תלעופ הכשל" הרחב .1920 רבוטקואב
 הכשלה ירבח .הינמורב תידוהיה הימונוטואה רבדכ קוח-תעצה דבעל הילע

 .2 'סמ הרעה ,59 'מע ,"תימואל תונותיע" קרפב 'א ךרכ האר התועמשמ לע 2
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 םוחנ ,בילטוג .א יכדרמ סדנהמה ,(ר"וי) ןהפ-ןייטשנרב בקעי ר"ד :ויה
 םעטמ -- ןוסלריצ .ל .י ברה ;תינויצה תורדתסהה םעטמ -- ןמטיור .מ
 גרבנטכארט בייל ;םיטסישידייה םעטמ 'ץיבוניבר .א ;םיסכודותרואה
 -- [אצלאב ןויצ"ןב ;"ןויצ"יריעצ" םעטמ -- (ריכזמ) יקסאי לאומשו
 רשא ;(ןוסלריצ ברה לש ותורטפתה רחאל דעוול סנכנ) ןושאר טאדידנק

 לש לעופב-ריכזמ הנמתנ *טעברא ןוא דרע" לש םיכרועה דחא ,קינלארוק
 .הכשלה

 הרידגהש יאמצע ןוטלש רבדב קוח-תעצה הכרענו הדבוע םיישדח ךות
 םידעווה לש ,תוימוקמה תוליהקה ידעו לש םהיתולועפ תא תושרופמ
 ןויעל תומוקמה לכל החלשנ קוחה-תעצה .ינמורדלכה דעווה לשו םיילילגה

 עמ 7
 סונאר 3800 הסחה 0 806000 <0-
 ערק הפתח א וסק 8חמ11370 61398 69060
 ס0וןוזוטאמ <3700ה288ת67/8 ₪ 06566

 עפה

 פטקג6סד באשה הסה תפש א 6000 5586
 אאא 69250644: 05805 ₪ הקאאהזשה 98 2-א5

 םלכ15 הק6ם0ד89ד6ה6ה טו( 839 סו
 ו 1921 0

=---->% 

 א
 כ
 ול

 .תוליהקה ןוגריאל קוחה"תעצה .34 'סמ

 הדיעו ,1921 ראוניב 22 ,בונישיקב הסנכתה הנכהה תדובע רמג רחאל
 -תעצה תא תיפוס הרשיאש ,היבאראסיבב תוליהקה חוכ-יאב לש היינש
 ,הניבוקוּב -- םילבחה ראש חוכ-יאב רושיאל ךכ-רחא השיגהל ידכ %,קוחה
 רושיאל לוכה תעד לע השיגהל הז רחאל קרו ,הנשיה-הינמורו הינאווליסנארט

 .םירחבנה-תיבב

 .617--619 'מע ,"תוחפסנ* רודמב ,ןלהל הנממ םיעטק האר 3
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 םיטכודותוואה םע קבאמה

 התודגנתהב התישארב רבכ הלבקתנ וז הבושח תימואל הלועפ םלוא

 םיסרוקיפאו םיללובתמ-םירישע הללכש תיסכודותרוא הצובק לש הפיקתה
 ףינס לעכ המצע לע הזירכה וז .םימש-יארי הליל-ןיב וכפהנ רשא ,םירומג
 וז הצובק .ןוסלריצ .ל .י ישארה ברה לש ותושארב *לארשי תדוגא" לש
 תא הרקמ לכב השיגדמ התיה ,םעה ינומה ברקב חורה-ךלה תא העדיש
 ינויצה הנחמב היולג המחלמ הזירכה תאז םע ךא ,לארשי-ץראל התביח

 לש ןנוגריא ןפואו םיימוקמה םיידוהיה םייחה לוהינל רשאב וידהואבו

 *.היבאראסיבב תוליהקה
 תלעופה הכשל"ב ףתתשהל ותמכסה תא ןתנ הליחתמש ,ןוסלריצ ברה

 *לארשי תדוגא" םעטמ הליבקמ הכשל םיקה אוה .ןכמ רחאל וב רזח "תינמזה

 חיטבתש .קוח-תעצה דוביע םשל ,תסנכה"יתב חוכז-יאב לש הדיעו סניכו

 .רוביצה ייח לע םייתדה םיגוחה לש םתוטלתשה תא

 תונותיעב *תעד"יוליג םוסריפב דיימ ךכ לע הביגה תיטארקומידה הכשלה
 העקוה וב ,תידוהיה היסולכואה לאו רוביצה תודסומ לא ,תוליהקה ידעו לא
 ולסכב ד"כ םוימ ,8 רפסמ ,רזוחה-בתכמב .ברה לש תינלדבה ותלועפ
 ישיאל חלשנש ,קינלארוקו ןהכ-ןייטשנרב לש םתמיתחב ,(5.12.20) א'פרת
 :םיארוק ונא ,הנידמב רוביצה

 ,17--19.10 ,ל"נה הדיעווב רחבנש ןוסלריצ .ל ברה-----
 אלמל ונידיב עייס אלש קר אל ,תלעופה הכשלה לא (ותמכסהב)
 רבח תויהמ רטפתה ,הזל קיפסמ םעט םוש ילב ,םגש אלא ,ונתדובע
 ארוקו תיטרפה ותוירחא לע דבוע אוהו ומצעל המב הנב .הכשלה
 ןונקת ינמורה טנמאלראפה רושיאל שיגהל ליבשב הדיעו וזיאל
 ברה .םישנא ןיינמ דוע תרזעב וא ומצעב ךורעיש ,תידוהיה הליהקה
 ,חוכ-יופי םוש םהל ןיאש ,רפסמ םישנא דוע םע דחי ,ןוסלריצ .ל
 ,ונתעד יפלש ,רזוח "תולהקה ןוגראל יזכרמה דעווה" םשב וחלש
 תודסומ ידי"לע תלהנתמה תוליהקה ןוגריא תדובע תא סורהל ,ותרטמ
 המחלמל םכתא םיארוק וננה .רוביצה ידיזלע ורחבנש םידוהיה
 ונתדובעב סרה םיסינכמה ,םיארחאה-יתלב םיטנמילאה םע תצרמנ
 םהיעתמ ירחא תכלל םינוכנה םידוהיה םינומהל וררב .תימואלה
 ץינב תא הנכסב דימעמה ,לודגה ףויזה תנווכ םצע תא ,וללה
 !ימצעה וננוטלש

 .ןאטסופ .מ תאמ הבתכ -- 1921 ,'כ "םלועה" 4

 .615--616 'מע ,"תוחפסנ" רודמב ןלהל האר .5
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 םא ,תוחוכה תוררופתהמ ונל תפקשנה הנכסה לדוג תא םעל וררב
 .!ימצעה ונוטלש לש דחוימ ןונקת ותגלפמ םשב שיגהל רמאי דחא לכ

 תעיבק איה תירשפא-יא תנגרואמה תירבעה תוירוביצל ץוחמ
 סופתל איהש הגלפמ לכל רוסאו תירבעה הימונוטואה לש היתורוצ
 .תילע תמתוח םישלו תאזה הבושחה הדובעה תא הדיב

 יאשונ םידיחיהו תודוגאה םתוא לש םהידעצ תא תרמוש הכשלה
 הכשלה .םהיתולועפ תא לאל םישל עירכמה עגרב הנוכנו ,סרהה
 תונווכמה םירחא לש םהיתולועפו היתולועפ תא םסרפל בורקב ליחתת
 .תינמורב תידוהיה הימונוטואה תריתסל וא ןיינבל

 םעטמ הילע לטוהש תוחילשב לועפל תלעופה הבשלה הכישמה תאז םע

 ,תוליהקה חוכ-יאב תדיעווב ןוידל קוחה-תעצה תא האיבהו רוביצה
 וליא-יא הב וסנכוהש רחאל .1921 ראוניב 22-ב בונישיקב המייקתהש

 לש הרושיאו המואית ןעמל התדובעב ךישמהל הכשלה לע לטוה ,םינוקית

 .תולילגה רתימ תוליהקה חוכ-יאב ידי"לע הקוחה-תעצה
 ויה הב היחה חורהש ,תיטארקומידה תוירוביצה ןיב קבאמה ךשמנ ךכ

 לע רקיעב הנעשנ רשא ,ןוסלריצ ברה תצובק ןיבל ,םיינויצה םיגיצנה

 תא ךופהל וצרש הלא דגנ הז קבאמ .םיללובתמ תכ לעו תסנכה-יתב יאבג
 דע קספ אל ,ינוציק-יתד יפוא לעב יכראגילוא ןוטלשל יאמצעה ןוטלשה
 .1928 ףוס

 ברקמ ול ומק תימואלה הימונוטואה ןויערל םיקזח םיבירי :דבלב וז אלו

 םלהליו ד"ועה לש ותושארב ,(טאגיר) הנשיה הינמורב תוליהקה דוגיא

 .הימונוטוא לע ןויערה םצעל ףירח דגנתמו קהבומ ללובתמ -- ןמרדלי פ
 םצע .ול התארנ אלש המזי לכ רפהל ודיב היה ,"תוכלמל בורק" ותויהב

 ,"תונכפהמ* לש חיר ,ותעדל ,היה רודח תימואל הימונוטוא לש ןויערה
 .היבאראסיב תודהי לש הפוגב הקבדנ וליאכש ,ןלציל אנמחר

 השיג ךותמ ,וז הייעבל ףרוע התנפ טאגירב תינויצה היצארדפה ףא
 .ינויצה לגדה תחת (הווהה-תלועפ) "טעברא-סטראוונגעג"ל תינורקע תילילש

 ץאלאגב המייקתהש ,תינמור-לכה תינויצה הדיעווב יוטיב ידיל אב רבדה
 "יריעצ" זכרמ חוכ-יאב ,תצעיימ העיד תוכזב ,ונמזוה הילאשו ,א"פרת ץיקב
 היילע תולאשב םינוידב קלח ולטנ תחלשמה ירבח +<.בונישיקב "ןויצ
 -ןרקל "רשעמ"ה ןורקע תא שדקל ךרוצה לע םתעד ועיבה ,תובשייתהו
 תואישנה ,םרב .תימואל הימונוטוא ןעמל קבאמה חרכה לע ןכו -- דוסיה
 םילוקישמ יכ ,העידוהו ,העבצהל הנורחאה העצהה תא גיצהלמ הענמנ ףא

 (ןורל) רנרל ףסוי ,ואדנל לאכימ ,רבליז .ד.י ,ץנאלג בייל :ופתתשה תחלשמב .6
 .ררּוש םייחו
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 תא תחלשמה הבזע זא .הז ץינעב יהשלכ הטלחה לבקל ןיא םייטילופ
 לש דחוימבו ,םיליעפה םיריצה ןמ הברה לש םייפכ תואיחמ לוקל הדיעווה

 ."האינומשח" םיטנדוטסה תדוגא ירבח
 בילטוג .מ ,דנאילרב .ש .םקבאממ וגוסנ אל היבאראסיב ינויצ ,םרב

 תונשקע ךותמ ולעפ יקסריווקס .יו ואדנל .מ ,ןמרסאו .י ,ץנאלג .ל דחוימבו

 ןנוכל םדיב הלע ףא רבד לש ופוסב .םינש ךשמב הז חטשב ללכהמ תאצוי
 םיירוביצה םינוגריאה לכמ ,ריק לא ריקמ "תיטארקומיד תודחאתה"
 תודחאתה .יטארקומיד סיסב לע הליהקה ןוגריא לע קבאמ םשל ,בונישיקב

 דיחא ןונקת תכירע רבחב ןוסלריצ ברה תצובק םע תעה לכ הנתנו האשנ וז
 :דוסי תונורקע ינש לע רותיו ךות ,1928 ףוסב קר םייתסנ מ"ומה .הליהקל

 .18--20 יאליג לש הריחבה תוכז לעו םישנל תיביטקא הריחב תוכז לע
 ז.הליהקה לש תיתדה התוהמ ןונקתב הטלבוה ןכ

 םוטאטס 7 תאפ טוטאטס
 רעד ןופ .הלהק רעשידיא

 .ווענעשעק ןיא הלהק רעשידית+

 1 תירפפה ןעמל
 הו תומא?

 ו ב
 בישיק

 הנק ראסקזד 5 ,'קינלצס,יירז?ורו 1 2 2 ןתימאלא וצ ףיא : --
0 8 9 : 

 -יהקה ןונקת לש יפוסה חסונה .36 'סמ  תורחאתה"ה לש ןונקת-תעצה .35 'סמ
 .1930 ,בונישיקב תידוהיה הל .1928 ,תוליהקה ןוגריאל "תיטארקומידה

 הליתקה תודיחאב שקנתמ תותדה רש

 תלשממב תותדה-רש לש הפיקתה ותעדב ידוהיה ץוביקה לקתנ םייתניב
 ףיעסה תא םייקה קוחב תונשל ,דאלו לרּואא ,"םיימואלה םירביאה"

 יטארקומידה ךרעמה תעצה יפל ןונקתה לש םייתוהמה םיעטקה תואחסונ תא .7
 רסנ" רודמב ןלהל האר ,םיסכודותרואה ןיבל ךרעמה ןיב הרשפהיתחסונ לשו

 .620 'מע ,תוחפ
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 דיליכ .םידוהיה לש תיללכ תודחאתהכ תידוהיה הליהקה תא רידגמה

 רשא רתויב םיינוציקה םייתדה םיגוחהמ רשה עפשוה הינאווליסנארט
 ,דחא דצמ ,סרג ודידלע עצוהש "ןוקיתה" .םנוצר יפל לעפו שרומאראמב
 ,ינש דצמו ,דבלב םייתד םיניינעל הליהקה לש היתויוכמס תא ליבגהל שיש
 יתש ,ךכב הצרתש יהשלכ הצובקש םוקמ לכב ,םיקהל תורשפא תתל שיש

 ברה ףא דגנתה ךכל .(תמדקתמ) תיגולואינו תיתד -- תודרפנ תוליהק

 לע םייתדהו "שדוקה"ילכ' לש םתוטלתשה התיה ותינכתבש ,ןוסלריצ
 .הדיחאה הליהקה ייח

 רובשל ,ידוהיה ןוגריאה תא ררופל :הרורב התיה תותדה-רש לש ותנווכ
 לכב המוצע תודגנתה ררוע רבדה .וילע טלתשהל ךכ ידי"לעו ,ותודחא תא
 תדחואמה תחלשמה .תוינומה האחמ-תופיסאב יוטיב ידיל האבש ,ץראה יקלח
 ינפל הבצייתהש ,טנמאלראפב םידוהיה ירחבנ םהיניב ,םידוהיה יגיצנ לש

 .1929 ילויב טנמאלראפה תמבל רבעוה קבאמהו ,וינפלמ םקיר האצי רשה

 תוריחב םכסה יפל רחבנש ,היבאראסיב ינויצ גיצנ ,ואדנל לאכימ ריצה
 ותנווכ לע רשה תא *ססובמ םואנב ףקת ,םירכיאה-תגלפמ תמישרב
 ר"ד םינויצה -- תיראטנמאלראפה העיסה ירבח ראש ואלימ וירחא .וז
 ןוטלשה תגלפמ יריצ ןכו ,הינאווליסנארטמ רשיפ ףסוי ר"דו רשיפ רודואית

 תשע ןכו .ץלָאּבמ ןמפוה שריהו בונישיקמ גרבנזור לאומש -- היבאראסיבמ
 רמוכה ,היבאראסיב םורד יבשות ,םינמרגה גיצנ ".טאניסב רַנָּא ריאמ ר"דה
 ידוהיה טועימה לש ויתויוכז לע םיניגמה הנחמל אוה ףא ףרטצה שָאנַאה

 .תותדה רש לש קוחה-תעצה דגנ םידוהיה חוכייאב םע עיבצי יכ ,עידוהו
 לכ ךא ,םידוהיה ןימיל ובצייתהש המצע ןוטלשה תגלפמ יריצ ןיבמ םג ויה
 .טועימב ויה הלא

 תפסות תרוצב ,הרשפ-תעצה ןוטלשה תגלפמ לש בורה דצמ האבוה ףוסבל
 םייקל ,קוחל טנמאלוגירה תנכה ןמזב ,הלשממה תא תבייחמה ,4 ףיעסל

 הלבקתנ איהו .תוימונוטואה תוידוהיה תוליהקה חוכ-יאב םע תויוצעייתה

 .32 דגנ תולוק 216-ב

 ,קבאמל םיפתושה ,םיידוהיה םינוגריאה לכ םעטמ אצוה הז רחאל דיימ

 יתש דחא םוקמב םיקהל תנתינה תוכזב ושמתשי לבל ,םידוהיל זורכ

 תחא הליהק לש הייחב םינושה םימרזה דוחיאל רותחל אלא ,תונוש תוליהק
 ידוהיה רוביצה בור לש ונוצרלו ותעדל רתויב םלוה יוטיב .הדיחיו

 המייקתהש ,םינושה םינוגריאהו תוליהקה תדיעווב ןמז רובעכ ןתינ הינמורב
 .ןלהל רפוסמכ ,1930 ילויב 23-ב טשראקובב

 .623 'מע ,"תוחפסנ" רודמב ןלהל האר םואנהמ םיעטק 8

 .62] 'מע םש 9
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 תוימשיטנאב תוליהקה ןוגריא קבאמ

 יראטנמאלראפה ןודעומה תנמזה יפל הסנכתנ תוליהקה לש תדחוימה הדיעווה

 ופתתשה .הנידמב םיימשיטנאה םיטנדוטסה לש תויוערפתהל רשקב ידוהיה
 :הב

 וםירע 26-מ םיריצ 3 היבאראסיבמ
 :םירע 9  םיריצ 9 הניבוקּוממ
 :םירע 15 םיריצ 4 הינאווליסנארטמ
 .םירע 16 םיריצ 9 טאגירהמ

 םירע 66-מ םיריצ 5 לכה"ךסב

 ןוסלריצ .ל .י ,היבאראסיבל ישארה ברה ידי-לע החתפנ הדיעווה
 :םיאבה םירבדב

 היהנ .הנתנידמכ תינויצוטיטסנוק הנידמבו םירשעה האמבש ,דואמ רצ
 ןויד םשל אל ,לוכיבכ ,תוחנ עזג ינב ףא ,םישנא סנכל םיצלאנ
 ,שא ינפמ תוננוגתת יעצמא שקבל ידכ אלא ,תוברת תולאשב
 בלש ,שונא םלצב םירוצי לש םהיללעמ ירפ -- דושו תויּוללעתה
 לפנ הלא תוננוגתה יעצמא ירחא שוקיבהש ,דואמ רצו .םהל תויח
 :רחבנ םעכ "םירפסה-רפס'ב םירכזנה םדא-ינב םתוא לש םקלחב
 הישותו רזע איבהו ,ך"נתה רפסב תושונאה תא רישעהש םעה

 :תוזוחמהמ 0
 ו קוטשנייו .ג ,סיגאפ .פא -- בויהרוא
 : (דארגלוב) לאטנדלוג ,(היליק) ןוטנוול לראק ,רלסקו סדנהמה -- ליאמזיא
 + (ה'צמארייּב) יוברנסייו ,(ראנובראטאט) ּו'זנושימ ,ןמלה השמ -- ןאמרקא

 ו (הגנול-רידָא'צ) ןוזנפלווו ןוזנשרג
 ןמלביוס ר"ד ,ךובסייו ד"וע ,קיה רזעילא ,סכינייה יבצ ד"וע -- ץֶלֶאּב

 : (ןאקשיר) לאטנרטש ;(טשָאלאפ) רניד סירוב ,(ץילריפ)

 יקסנאירוט לדייז ,רקידמרברד ברה ,ןאמלּבַא .ד ,יקסנולופ ד"וע -- רַאדנָאּב
 : (ןַאשּואק) םותי ברה ,(הקבונאמור)

 ד"וע ,(ץילָאסובונ) רביירש ר"ד ,(ןארּוקיס) ןידלז .מו דנמאיד .נ -- ןיטוח
 + (ןַא'צירּב) ןייטשנרב ןבוארו גאראּב ,ןמפיליפ ,(ןאקפיל) רינשוק דודו ,רנזור

 ו (הבי'צירּב) ןאמשיילפ ,(הצירוגז) יקסווַארַאסיפ ד"וע -- הקורוס
 דלשנייו ר"ד ,(הבואיל) רוטנאק השמ ,יקסדובולס .ש ,ןמכיוה ד"וע -- לוהאק

 ו (הילקאמייּב) םיוב

 סדנהמה ,דנאילרּב המלש ,ןמלגייב ףסוי סדנהמה ,ןוסלריצ .ל.י ברה -- בונישיק
 :גרבנזור .ש ריצהו יקסריווקס לארשי ,טידוס ףסוי ,ןמרבליז רדנסכלא
 .(26.7.1930 ,306 'לג ,"הירטשאניר") .(שאראלאק) ןהכ לאירבג
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 .םייחה יחטש לכב תוליעפבו ץרמב ,רחסמב ,הלכשהה חטשב : לוכל
 ,הדבועה איה ,וניבגל הלא םייגארט םיעגרב ידיחיה ,דדועמה רבדה
 וא חורבל ןאל ,אבחתהל ךיא םיכרד שקבל ידכ םעפה ונסנכתנ אלש
 ןפואב ,םיטסיזוקה תומולהמ לש ןידה תא לבקלו הקיתשב רובעל
 ידכ ונסנכתנ .התסה"ירבדכ םהיניעב ,הלילח ,ואריי אל וניתוקנאש
 רידא לוק םירהל ; תוללעתהל דוע םינותנ היהנ אלש ,הצע סכטל
 .תויוכז-יווש םיחרזאכ ונמויקו ונדובכ ,וניתויוכז לע הנגהל ץרמנו

 ללכ םיירוקמ םניא םהלש הפקתהה יכרד יכ ,םימשיטנאה אנ-ועדי
 : םהימודו םינבלצה לש ,םיקלמעה לש ,רבעבש הלאל םה םיהז .רקיעו
 םייתניב ,םרב .הלאב אצויכו השודק יכרע לוליח ,תוכמ ,הזיּב ,סרה
 הזה ןמזב ןברקה ןיא .אפוג ןברקה לש ויפואב ידוסי יוניש ללוחתה
 םויכ .רתוי ינרדומ השענ ,ירמגל אוה שדח -- ומדוקל ללכ המוד
 ןכומ ונניאו ,בל-ץמוא לּוטנ דוע ונניא ,תויוכז-ללושמ דוע ונניא
 - - -- ;'בוט אלל ער ןיא'ש ךותמ ןידה תא וילע לבקל

 ,"בוט"ה לש ינשה ורבעמ יכ ,םישרוד תיחכונה האמה לש םידוהיה
 .ותומלשב ,דבלב "בוט"ה אלא ,"ער"ל םג םוקמ לכ דוע היהי אל
 :רחא ןושל .םיחרזאה ראש לכלכ ,םיווילש םייח םמצעל םיעבות םה
 םיילאקידארו םיצרמנ םיעצמאב טוקנת הלשממה יכ ,םיעבות םידוהיה
 הלומעתהו תוללותשהה תרבדה ,תיטסיזוקה הצמשהה תמילב םשל
 ,ריהבהל הלשממה לע תאז םע דחי .הפ-לעבו בתכב תיגוגאמידה
 םידוהיה דגנ תומשאהה המכ דע ,םיתסּומה םעה ינומהל ,בטיה רהבה
 .המצע הנידמל תוקיזמ

 תא הלשממה ינפב ,אופיא ,איבהל תאזה הדיעווה ידיקפתמ
 .הנידמב םידוהיה ןוילימ לש תוצרחנה םהיתועיבת

 ועריאש תויוערפתהה תשרפ הבחרהב הלוגנ הדיעווה יפתתשמ ינפל

 הווא'צוס ,ץאלאג ,ןאשקופ ,יסאי ,סומורפדּוגריט ,ץלָאּב ,בונישיק :םירעב

 עסמה ןוסירל הלשממה לש התושידא דגנ הלבקתנש ,האחמב  .גנּולּופמיקו

 תא אלמל םיטפושהו תודיקפה תאמ עובתל :השרדנ איה ,ימשיטנאה

 תא תוצפל ןכו ,םימשאנה תא רוצעל ,םיחרזאה לע הנגה םשל םהיתובוח

 .םיקוזינה
 גג; הדיעווה םויסב ולבקתנש תוטלחהה ןה ולאו

 האחמ

 237ב הסנכתהש ,םיידוהיה םינוגריאהו תוליהקה חוכ-יאב תדיעו

 שודיחו תוימשיטנאה תופקתהה םע רשקב ,טשראקובב 1930 ילויב
 ,השרוּבב ,גנולופמיקב .המאוזב ,ץלֶאּבב ,סומורפ"וגריטב תויוערפתהה
 ,ץאלאגבו ןאשקופב ,יסאיב ,בונישיקב ,הנָא'צַאלַאּבב ,הבא'צּוסב

 .1930 ילויב 26 םוימ 306 'לג ,טשראקוב ,"הרטסאונ הירטשאניר" יפל 1
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 הלשממה דצמ הרפב-אלל תושידאה דגנ זעונה התאחמ-לוק תא המירמ
 ,וניגיצנ דצמ ןה ,תוקעזאהו תורהזאה ףא לע -- םיימוקמה תונוטלשהו
 .תונותיעה יפד לעמ ןהו העגפנש היסולכואה םצע דצמ ןה

 ,ךכב הזה עשפה דבוכ לכ תא האור תידוהיה היסולכואה
 התואל םיפיה ,םהשלב םיעצמאב וטקנ אל םיכמסומה תונוטלשהש
 ,טרפה ייח לעו ידוהיה ללכה לע תוילאטורבה תופקתהה חכונ ,העש
 םיתיסמה ועציב םירעו םירפכ ולא-יאב :וזמ הריתי .ודובכו ושוכר
 .אפוג תונוטלשה יניעל םהישעמ תא ,םהירחא וכשמנש םינומההו

 ידיקפ ידיזלע הקלחב הלהנתה העורפה הלומעתהש ,בל לא םישב
 ,ךכל תונלבוסב הסחייתה הלשממה יכו ,םירמכו םירומ ,הלשממה
 רבעל התנפוה ץראב ררושה ילכלכה רבשמה בקעב תורמרמתההש
 ,בל לא םישבו ;הז רבשממ העגפנ איה ףאש ,תידוהיה היסולכואה
 דגנ םהשלב םייניצר םיעצמא וטקננ אל ליעל רומאה לכ חכונל יכ
 -- םייחרזא םידמב ןהו םיימשר םידמב ןה -- םייתימאה םימשאה
 ךותמ םיחומ ונא ,דיתעב םג הלאכ םישעמ דדועל לולעה רבד
 לא םירזוחו םינופ ונא .תאזה תעשפנה הטישה דגנ ברוצ בל"באכ
 טוקנל ,הנידמה לש םייקוחה תונוטלשה לכו טנמאלראפה ,הלשממה
 .ונילע רבועה רומחה בצמה רואל שרדנכ םיליעי םיעצמאב יולגב

 הרוצבו טלחומ ןפואב עיקוהל (א :הנושארו שארב םישחוד ונא
 ידיקפמ הלאל תונפל (ב ;תימשיטנאה העונתה תא תיעמשמידח
 תא וישכעמ ונשיש ,םהיתובוח תא ואלימ אלש םיטפושהו הלשממה
 דושל ,עשפל םיתיסמה לכ תא טפשמל שיגהלו רוצעל (ג ;םכרד
 יעגפנ לכל תמא-ייוציפ םלשל (ד ;תידוהיה היסולכואה לש סרהלו
 ןופצה קזנה רבדב םעה ינומהל הרבסה יעצמאב זוחאל (ה ; הלומעתה
 .תימשיטנאה הלומעתב

 להקה תעדל האירק

 ,חורה-ישנאל ןושארה רותבו ,הנידמב להקה תעדל הנופ הדיעווה
 ידכ ,םילבוקמ אכמס-ילעבכו םתמכח רשוכב ןיינעה תבוטל וברעתיש
 תּוירזכאהו תוימשיטנאה תועונתה יכ ,םיבחרנה םעה ינומהל ריבסהל
 הדימב אלא ,הווילשה תידוהיה היסולכואב קר אל תועגופ הלפשה
 .הלש םיינויחה םיסרטניאבו המצע הנידמה לש התרקויב ףא הבר
 םייושע ויביצנו םעה יליכשמ לש םעטה"ירבד יכ ,הווקמ תודהיה
 המש לע ביעמה לצה תא ריסהלו וניתולבסל םדקומב ץק םישל
 .הנידמה לש בוטה

 הל הצוחמו הנידמה תודהיל האיוק

 םיידוהיה םינוגריאהו תוליהקה לכל תשגרנ האירקב הנופ הדיעווה
 ראש לכלו השרוב יעגפנ תרזעל אובל -- הל הצוחמו הנידמב
 תויפונכ ידי"לע דמשג םשוכרש ןיבו םדמעממ וסרהנש ןיב ,םידוהיה
 םוסריפ תתל םידוהיה וניחא לכ תאמ תשקבמ הדיעווה .םינאגילוחה

 ןכו ,תידוהי"אלהו תידוהיה תונותיעב תיחכונה האירקה ירבדל בר
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 םמוקל ידכ תוערפה יעגפנ תרזעל תוישיאה םהיתומורת תא ריבעהל

 .םיסרהנה םהיתב תא

 הנוילע הצעומ תמקה

 ידי-לע הסנוכש ,םיידוהיה םינוגריאהו תוליהקה חוכ-יאב תדיעו
 טשראקובב 1930 ילויב 23 םויב ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה
 ועריאש ,תוקסופ-יתלבה תוסירהלו תויולפנתהל ,הלומעתל רשקב
 יריצ תאמ תוריקסו תואצרה ועמשש רחאל ,הנידמב תונוש תודוקנב
 הדיעווה (א :ןלהלש תונקסמה ידיל האב ,הצעומה יריצו טנמאלראפה
 ןודעומה ירבח ידיילע התשענש הפינעה הלועפה תא הבישחמ
 התוא תרשאמ איהו ,םדיל ורזעש לכ ידי"לעו ידוהיה יראטנמאלראפה
 תיחכונה הדיעווב יכ בל לא םישב (ב ;הבר הדות תעבה ךות
 איה ,ץראה ילבח לכמ האלמ תוכמס ילעב םיריצ 175 םיפתתשמ
 תיטפשמ תוכמס תלעב תדכולמו תדחואמ תוגיצנכ המצע תא האור
 היתויעבב לועפל הלודגה הינמורב תידוהיה היסולכואה לכ לש
 -לכה תודהיה לש הנוילע הצעומ םיקהל :הטילחמ איהו ,תובושחה
 ידעלב ןפואב ךליאו ןאכמ גצייתש ,תובחר תויוכמס תלעב תינמור
 אהת ןהלש ,תולועפה לכ תא המשב להנתו תידוהיה היסולכואה תא
 םיניינעל טרפ ,היניינע לע הרימשו היתויוכז לע הנגה םשל ,תקקזנ
 .יתד יפוא ילעב

 ןודעומה (א :-מ תבכרומ היהת הנוילעה תידוהיה הצעומה
 העבש (ג ,היבאראסיבמ םירחבנ הגומש (ב ,ידוהיה יראטנמאלראפה
 העשת (ה ,הניבוקובמ םירחבנ 5 (ד ,הינאווליסנארטמ םירחבנ
 םירבח ,ךרוצה יפל ,הילא חפסל תכמסומ הצעומה .טאגירהמ םירחבנ
 יריצ 3 :םירבח 10 תב הלהנה הירבח ןיבמ תרחוב הצעומה .םיפסונ
 ,הניבוקובמ דחא רבח יפלו ,טאגירהמ םירבח 4  ,טנמאלראפ
 .היבאראסיבמו הינאווליסנארטמ

 ךלמה לא קובימ

 ,םויה וסנכתנש ,ץראה לכמ םידוהיה םינוגריאהו תוליהקה חוכ-יאב
 השקה בצמב ןויד םשל ,סימות םלואב ,טשראקובב ,1930 ילויב 3
 לעמ תפחרמ תוומ-תנכסשכ ,תידוהיה היסולכואה הנותנ ובש ,רתויב
 תכלוהה תימשיטנאה העונתה דצמ השוכרל יופצ סרהו ,השאר
 חכונ שפנ"ןובאד ךות ,םהיניע תא םימירמ ,התּונפקות תא הריבגמו
 ותבהאש ,בוהאה םנודא ספל ,הינפב ודמעוהש הרומחה הייעבה
 הרצ-תעשב ונל םישמשמ ובילב םיננקמה קדצה תושגרו תיהבאה
 .רשואמ רתוי דיתעל ןתיא חטבמו ידעלב ןעשמ וז

 ,הלוכ תודהיה לש החור-ךלה תא תפקשמה ,תיחכונה הדיעווה
 התואש היסולכואה לש הקומע תונמאנ ישגר ותוכלמ דוהל העיבמ
 ,הנמאנ תוריסמ ךות ,תויחרזאה היתובוח תא תאלממה ,תגציימ איה
 יחרזא ןויווש הל חיטביש ,רטשמל האמצהו ,הנידמלו תוכלמה רתכל
 .הלודגה הינמור לש דוסיה"תקוחב בותככ
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 הליהקל תתל יפואו תומד המ -- תוליהקה ןוגריא רבדב היינשה הייעבה

 הרורב המגמה ןכש ,רוציקב הנודנ ,תונגראתהה לש ןושאר בלשב תאצמנה

 הלשכמה תא תוחדל -- דחא-הפ טעמכ ולבקתנ תוטלחהה .לוכל התיה

 תיגולואינו תיתד ,תונוש תוליהק י ת ש םוקמ לכב םיקהל הריתמה ,קוחבש
 .(תמדקתמ)

 תוחלשמה דעו .ל"וחב םידוהיה יגיצנ ברקב םג דה היה הז קבאמל

 םושמ וב היהש ,הינמורב תותדה קוח דגנ האחמ םסריפ סיראפב תוידוהיה
 הנשת תינמורה הלשממה יכ ,ותווקת תא עיבהו ,םידוהיה תויוכזב העיגפ
 .הז ןודינב התעד תא דיתעב

 ,תינמזה הדעווה השגיג בונישיקב הליהקל תוריחבה דעומ ברקתה םע

 תידוהיה היסולכואה לש (םושיר) "רטסאדאק" תכירעל ,1929 ראורבפב
 ג% ןמקלדכ ויה תואצותה .ריעב

 לכה-ךסב םישנ םירכז

 2000 13 17 םינש 5 ליג דע םידלי
 19 5 64 הנש 21 דע 5 ליגמ
 הלעמו הנש 21 ליגמ

 כ 206 133 13 (הריחב תוכז ילעב)

 5 21 18734 | לכה-ךסב

 ,בונישיקב םידוהי תושפנ 41,405 לש ימשרה רפסמל בורק הז רפסמ ,בגא

 .1930 רבמצד ףוסב דקפימה תואצות יפל

 המכמ ריבסהל ןתינ ,דקפימל דקפימ ןיבש ,שפנ 2,000-ב לדבהה תא

 ףוריצב (ב ;םידקפימה ינש ןיב רשא יצחו הנשכ לש ןמז שרפהב (א :םימעט
 .םידקופה תטמשה לשב (ג ;םייתניב לחש םיכומס םירפכ וליא-יא ריעל

 .ינמורה ןוטלשה לש ימשרה דקפימה תתימאל רושיא ןתינ ךכב ,ןפוא-לכב

 .תונושארה תוריחבה

 השיגה ,1929 רבמבונל 3-ב ומייקתהש ,הנושאהה הליהקה תוריחבל

 ןוסלריצ ברה תצובק .הדיחא המישר הימרז לכ לע תינויצה תורדתסהה
 םקלחב -- "םיסכודותרוא"הו דוחל "לארשי תדוגא* -- םייתשל הסרפתה

 .1929 ראורבפב 26 ,1937 'לג ,בונישיק ,"טייצ רעזנוא" .2
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 םשב ,םיאורק יתלבה רבעשל להקה-יסנרפ ןיבמ ,םיללובתמ עירכמה

 .דוחל -- ("עבק-יבשותו םידימאה תודחאתה") "הילדָאסוא יא הינ'צוטי'זַאז*

 ךותמ ,ההובג המר לע תינויצה תורדתסהה םעטמ הלהונ תוריחבה תלומעת

 ,הדיחיה התיה איה .הליהקה ייח ססבל םיכירצ םהילעש ,דוסיה תונורקע
 הליהקה לש הדועיי לע תישעמו הנוכנ הרבסה תמינ וז המחלמל הסינכהש
 .הינפל תודמועה תומישמה לעו

 14 ושגגה (ןירדהנסה ןיינמכ) הליהקה תצעומ ירבח 71 תריחב םשל
 תורדתסהה (א :ויה תוריחבה תואצות יפל םיטאדנאמה תקולח .תומישר
 ,10 -- םיספודותרואה (ג ,13 -- הכאלמה ילעב ןוגריא (ב ,12 -- תינויצה
 -- (םייתגלפמ יתלבו רבעשל "דנוב" ישנא :ירק) תדבועה היטארקומידה (ד

 2--3-מ תחא לכ ולביק תומישרה רתיו ,5 -- "לארשי תדוגא' (ה 8
 .םיטאדנאמ

 תא הילא ףרצנ םא ףא ,הליהבמ הסובת הלחנ הללכב היספודותרואה
 .ונעט דימתמו זאמ ןכש ."לארשי תדוגא" לש הקלחב ולעש םיטאדנאמה 5

 ,לוכיבכ ,םהל קינעהש אוהו ,םינמאנה הידהוא םה בונישיק ידוהימ 70% יכ

 הנומ ,םהלש שוגהש ,ךכב ומחנתה תעכ ."הקבורוק"ה לע טולשל תושרה תא

 וחוכש ,הדבועה ,םרב .שיא 20-מ הלעמל ,תונטקה תומישרה ירחבנ םע דחי

 תפוקת יכ ,הווקתה תא הקידצה ,קזח רתוי הברה היה םימדקתמה ףגא לש
 וישכעמו ,תמייתסמ ידוהיה רוביצה ייחב "הקבורוק"ה ישנא לש םנוטלש
 .רוביצה ייח תארבה םשל הירופו תיביטקא הלועפ לש הפוקת לחת

 םינויצה ןיבמ 10 תוחפל יכ ,רכינ יד היה תינויצה המישרה לש הנוחצנ
 תדמעל םיפרטצמ ויה הלא .תומישרה רתי יפל םג ורחבנ םינגרואמה
 .תובושחה תולאשה לכב םינויצה

 : תרחבנה הליהקב ןמזה ךשמב ולעפש ,םינושארה םיגיצנה 16 תומש הלאו
 םהרבא ברה ,ןמטיור םוחנ ,דנאילרב המלש ,קינ'צומ לאקזחי ריד
 ,'ץיבאב הנלה ,יקסניפּוד סירוב ד"ועה ,יקסריווקס לארשי ,יקסבוקנילופ
 לאומש 'ר ,(םירחבנה-תיב ריצ) ואדנל לאכימ ד"ועה ,ןמלגייב ףסוי סדנהמה
 ןועמש ,גרבנירג המלש ,ןייטשפַא והילא ר"ד ,רטכש ןושמש ,ןאצלאב

 .ןמרב לארשיו דלפנזור באז ברה ,גרבנטרוא
 יתלב -- 13 'סמ המישר) יקצולס השמ ר"ד רחבנ הליהקה שאר"בשויל

 -תיב לש ישארה אפורהו הלהנהה שאר"בשוי ,(םירחוסה תדוגאו םייתגלפמ
 .דגנ 327ו דעב תולוק 35 לביקש ,קיתו ירוביצ ןקסע ,ידוהיה םילוחה

 םינויצה דמעומ .דגנ 36-ו דעב תולוק 31 קר ןוסלריצ ברה לביק ותמועל

 םומיספמ לביק ,ןמלגייב ףסוי סדנהמה ,םירבח 5 תב הליהקה תואישנל
 .םיגיצנה ראש ולביקש 41--51 תמועל ,םיחכונ 65 ןיבמ 55 -- תולוקה

 דיקפתב שמישו ישאר ריכזמל רחבנ ,צ'צ תגלפמ שאר, יקסריווקס לארשי
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 שאר"בשויל דחא הפ רחבנ ןוסלריצ ברה .1932 תנשב הצרא ותולע דע הז

 .דובכה

 הליהקה תא ,1918-ב ,שדחה ינמורה ןוטלשה רזיפ זאמ הנש 11 ורבע

 ורחבנש ,היבאראסיב ירע ראשב תוליהקה תאו בונישיקב הנושארה תיקוחה
 םיינוציחה םילושכמה לע רבגתהל היה ןתינש דע -- ,1917-ב הכיפהמה רחאל
 יתליהקה ןיינבה תמקהל עיגהל ידכ ,םיימינפה תועידה יקוליח לע רשגלו

 הימונוטואה לש התוחתפתה ךרדב ומרענש ,תולבגהה לכ םע .הווקמה
 ,תוימינפה תונקתה דצמ ןהו הנידמה יקוח דצמ ןה ,תמצמוצמה תימואלה
 ידיל עיגהל ןמזה תצורמב היהי ןתינ יב ,הווקתה תאז לבב העשעיש
 הבוח-יסמ תלטה לש תוכמס לבקל -- הנושארו שארב ; תפסונ תומדקתה

 תודסומה לכ יביצקת תא תוסכל הליהקה לכות ןעמל ,ידוהיה רוביצה לע

 "תיבל העיבת השגוה ףא הז ןודינב .םיילאיצוסהו םייכוניחה ,הל םיפופכה
 רוביצה תדהא לכ םע .יהשלכ החלצה אלל ךא ,בונישיקב ירוזאה טפשמה

 הלכי הפוקהו ,םייוצר םידממ ידכל ןוצרמ"סמה עיגה אל תרחבנה הליהקל
 .םימייקה תודסומב התכימת תא המ-תדימב לידגהל קר

 .תע םרטב ךתחנ ולרוגו ,ודעומ תא איצוהל הליהקה דעוול ול הלע אל

 התפלחהו דּובָאיוו"הדיאוו לש ותושארב "םיימואלה םירכיאה" תלשממ תלפה
 תוריחבל 1933 רבמצדב האיבה ,הקּוד לש ותושארב םילארבילה תלשממב
 ףא -- הגלפמ לכ ,הינמור תודלותב גהונה יפלו) טנמאלראפה לא תושדח
 תוריחבה תא ריבעהל ידכ ןוטלשל תארקנ התיה רשא -- תונטקבש הנטקה

 דבלבו ,יפלק-תבינגו תומילא לש תוזולנה םיכרדה תא העדי ,תושדחה

 ןוטלשה הגה דיל תוגלפמה תפלחה .(תוריחבב בורה תא המצעל חיטבתש

 ןוטלשה תפוקתמ ,הנידמב םירחבנה תודסומה קוריפל דימתמו זאמ םרג
 עגפ םעפה .שדחה ןוטלשה ידהוא ןיבמ תואורק-תודעו יונימלו ,םדוקה

 .הדשה"ירעו בונישיק תוליהקב ףא הז גהונ

 1934-ב תוריחבה

 ,בונישיקב הליהקה לש האורק הצעומ התנמתנ 1934 ראוני תישארב

 רבחו היבאראסיבב "יבכמ"ה ר"וי -- גרבנייטש לוראק ד"ועה לש ותושארב
 ןכש .תינויצה תורדתסהה יגיצנ לש םתופתתשה ילב -- םילארבילה תגלפמ

 םיימינפה הייחב תונוטלשה תוברעתהל םינויצה לש ילילשה םסחי היה עודי
 ,רמאיי וז האורק הדעו לש התוכזל .תומייקה תונקתל דוגינב הליהקה לש

 תוריחבל דעומ עובקל הרהימו להקה לע טלתשהל ללכו ללכ התצר אלש
 ,1934 לירפאב 22-ב -- תואבה
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 14 תמועל 16 -- תומישרה רפסמ יוביר לש ןמיסב ורבע הלא תוריחב
 תומישרה בור ןיב והשלכ לידבמ יגולואידיא וק רדעיהב רקיעהו -- 1929-ב

 ישוג לש 3 ,"לארשי תדוגא" לש תומישר 2 ,לשמל ,ועיפוה ךכ .תורחתמה

 לש תודרפנ תומישר 3 ,הכאלמה-ילעב ןוגריא ברקמ םיגלפ 2 ,תסנכזיתב
 תפוקו םימותי"יתב ינש םעטמ תודרפנ תומישר 3ו תינויצה תורדתסהה
 ,תודסומ ןיבו םישוג ןיב תורחתה תאז התיהשמ רתוי ."םידסח-תלימג"
 תורחתה וז התיה ,הליהקב םידחוימ םיסרטניא םהל ויה וליאכש
 הכומנ המרב הלהנתה הלומעתה .הילא רחביהל וצרש ,םישיא-ןיב
 .הנמיה ףדונ "תויתחפשמ"ו "תואבג* חירשכ ,רתויב

 ויהש ,םינויצ .ינויצה הנחמה תא םג דוריפה סומלוב דקפ ,רעצה הברמל
 תודרפנ תומישרב העפוה לש סומלובל וספתנ ,ריעב םינוש תודסומב םיליעפ

 םיבושח םימרוג דגנכ רכינ לקשמ ּוויה אל םא ףא ,תודסומה םתוא םעטמ
 -ותרואה רבעל םייללכה"םינויצה לש הליזפה .תוריחבה תכרעמב םירחא
 תוישיא -- גרבנייטש לראק ד"ועה תא םתמישרב םעפה וללכ רשא ,םיסכוד
 השמיש ,הליהקה תושארל דעוימכ -- רוביצה לע דאמ תלבוקמו תמדקתמ
 םלוא .תיאמצע המישרב עיפוהל וטילחי "ןויצ-יריעצ"ש ךכל קיפסמ קומיג

 ,םיטסינויזיוורה לש העודיה *היציטפה* רבד הוויה דוריפל ירקיעה םרוגה
 ,םיטסינויזיוורה-םינויצה ישאר .ידוהיה בוחרב העש התוא םילג התכיה רשא
 ,"היציטפה" לעפימב ותעיסו ןוסלריצ .ל .י ברה לש ותכימת תארקל ורתחש

 שורדל ילבמ ףא ,תיסכודותרואה המישרב םתכימת תרומת הינונק ותא ושע
 םייללכה-םינויצה תא הכיה םכסהה רבה יוליג .המישרב תוגיצנ םמצעל

 םיגלופמ ויה רבכ םינויצה .רחואמב רבכ האב תוחכפתהה ךא ,הבר המהדתב
 .יחרזמהו ןויצ-יריעצ ,םייללכ"םינויצ : תודרפנ תומישר שולשב ועיפוהו

 ןיבמ (יחרזמ 1-ו צ"צ 2 ,כ"צ 4) םיריצ 7 קר וריבעה תומישרה שולש לכ
 ,םיריצ 3 קר הריבעה תימשרה "לארשי תדוגא" תמישר ;םירחבנה 1
 יסנרפ"מ םיללובתמ םע ףותישב ןוסלריצ ברה לש תיסכודותרואה המישרהו

 "דנובה" ידירש) "םימדקתמה" ;םיריצ 6 -- "הקבורוק*ה ימיב "להקה
 -ילעב תודחאתה התכז רתויב הלודג החלצהל .5 -- ("עגיל רוטלוק"הו
 ,רתויב תנגרואמו תעמשוממ הרוצב ועיפוה רשא ,היגלפ ינש לע הכאלמה

 22  וריבעהו לוק םייפלאכ ורבצ םיגלפה ינש .והנשמב קבאנ דחאהשכ

 .םיריצ
 תומישרה יפל ורחבג םהירבחמ הברהש ,ךכב םנמא ומחנתה םינויצה

 םמצע תא ולשיה אל צ"צ .ןולשיכ ןיעמ םג ךכב וארש ויה ךא ,תונושה

 ,הלעמו הנש 21-מ לחה ,םיעיבצמה ליג לשב ,והשלכ ןוחצינב הליחתמ
 יללכ תוריחבב ופתתשה אל רעונה תויורדתסהש ןפואב
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 גרבנירג המלש ,טפּואהנזור לאומש ד"ועה ,דנאילרב המלש : אופיא ,ורחבנ
 םהרבא ברהו (צי'צ) יודנאל לאקזחיו גרּבנטרוא ןועמש ,(כ"צ) ןמרב לארשיו
 .(יחרזמ) יקסבוקנילופ

 ד"ועה לש ותודמעומ דעב עיבצהל םינויצה וענמנ שארה-בשוי תריחבב
 םכסהה לשבו תיספודותרואה המישרה דמעומ ותויה לשב ,גרבנייטש .ק
 םינויצה דמעומ רחבנ ןכ"יפ-לע-ףא ."היציטפה* ןיינעב ר"הצה ןיבל הניב
 ,"תוברת" לש לוסנוקסירויה ,טפואהנזור .ש ד'רעה ,שארה"בשוי תונגסל
 ,גרבנטרוא .שו דנאילרב .ש ,םינויצה ידמעומל סחיב ןידה אוהו .םוצע בורב

 ךוניחה תקלחמל -- ןושארה :תובושח תוקלחמ יתש תושארל ורחבנש
 .תרוקיבה תדעוול -- ינשהו ,תוברתהו

 היה אל ,תעה לכ הליהקה העקש ובש ,רתויב השקה ירמחה בצמה לשב
 ןפואב קבאיהל היה ץוחנ ,דחא דצמ .ךוניחה תקלחמ תוירחאב תאשל לק

 ,םירומה רוביצ םע -- ינש דצמו ,הליהקה לש םיפסכה תקלחמ םע דימתמ
 -יתבב הגוהנ התיהש וזל המודב התואנ תרוכשמ תגרד אל םא ,עבת רשא
 לש רוחיאב אלו ,הדעומב תרוכשמה םולשת תוחפל ,הדשה ירעבש רפסה
 גגוז הדבכ הלגעב םתריהלמ םינויצה ועתרנ אל ןכ-יפ-לע-ףא .םישדח המכ

 ןוחצינ ולחנ ,תודרפנ תומישה יתשב ועיפוה רשא ,ץֶלָאּב ריעב םינויצה
 לש תדחואמה המישרה (א :1934 ויתסב ומייקתהש ,תוריחבב ידמל רכינ

 המישרה (בדו ,םיטדנאמה ללכמ 25% -- םיטדנאמ 10 הלביק "דבועה"ו צ/'צ

 175% -- םיטדנאמ 7 הלביק ר"הצהו יחרזמ ,כ"צל תדחואמה תינויצה
 .תולוקה לכמ 42.5% -- דחיבו ,םיטדנאמה ללכמ

 ויה רשא ,םיקיתווה להקה יסנרפמ םידחא יניעב וארנ אל ולא תואצות
 תינמז הדעו לש היונימלו תוריחבה לוטיבל ולעפ םה ."תוכלמל םיבורק*

 רבמבונמ ,תרחואמ רתוי העידיב .ךכב וחילצה ףא הארנכו י*ןוטלשה םעטמ
 םא והשלכ ןויצ אלל ךא ,הליהקל השדח תואישנ תריחב לע יפרמאג ,7
 .ןוטלשה םעטמ שדח יונימ לגרל וא ,ןיינמה ןמ תוריחב ירחאל וז התיה

 תוריחב ,תישילשה בעפב ,בונישיקב ומייקתה דוע 1940-ל דע 1934 זאמ .3
 ןולעה .ןהילע והשלכ רמוח תולגל ונדיב הלע םרט ךא ,תימוקמה הליהקל
 םסרפתנ רשא "ןויצייריעצ" םעטמ תוריחבל םידמעומה תמישרו (תינמורב)
 ,"הלואגל דובעשמ" 'ג רפס -- "ברחנש םלועה" ,ןאצלאב .פ ר"ד לש ורפסב
 לע אתכמסא םושמ .אופיא וב שי .והשלכ ךיראת וילע אשונ ונניא ,61 'מע
 .ונינפל תומותס העש יפל ,וראשנ ןהיתואצות ,םרב .דבלב תוריחבה תכירע םצע

 ,19.10.1934 ,13 'סמ ,"טעברא ןוא דרע" .4
 .1.12.1937 ,4516 'לג ,בונישיק ,"טייצ רעזנוא* 5
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 רטפאג .או ןמכיוה .ל ,שאר"בשוי -- הפי לאימחרי סדנהמה :היה בכרהה
 ישארל :רבזג -- ןמרמירפו ישאר ריכזמ -- גרבעיש .ב ;םינגס -

 -איצוס -- לטאפוקובורג ,היצארטסינימדא -- ץיבוקציא :ורחבנ .תוקלחמה

 תדדיניינע -- קראק ,הכרעהו יוסימ -- ןמכילאק ,תוברת -- יקסמירק ,תיל
 .תרוקיב -- ןוסרואינשו

 ןוחצינכ (6.5.34) רַאדנָאּב ריעב תוריחבה תואצות וארנ הלא יתש תמועל
 60 ללב ךותמ ."ןויצ-יריעצ" לש דוחיבו ,םינויצה לש ללכהמ אצוי

 תוריחבב ,בגאו) 42  תוינויצה תומישרה ולביק הליהקל םיטאדנאמה

 השמ לש ותושארב המישרה הלביק ,1933 ילויב ,ןכל םדוק הנש ומייקתהש

 :םיטאדנאמ 36 -- "םיטסינאראצ-לאנויצאנ"ה תגלפמ יליעפמ ,ןייטשפיז

 14 -- יקסווַאשאפור םיפָאי ד"ועה לש ותושארב ,תינויצה המישרה
 10 -- ןאילש .מ .י לש ותושארב ,םיטארקומידה תמישרו םיטאדנאמ
 ןהילע שגוה ,םיפויז הברה ויה תוּולמ תוריחבהש רחאמ ךא .םיטאדנאמ

 .(ןלוטיב ידיל ,הארנכ איבהש ,רועריע

 אלל ,הרהטבו בל"םותב רַאדנָאּבב תוריחבה ורבעוה ,1934 יאמב ,םעפה
 :האבה הנומתה הלבקתנו ,והשלכ רועריע
 -- א המישר
 267% םיטאדנאמ 16 -- בורטסיפ דוד לש ותושארב ,"דבועהיו ןויצ-יריעצ
 -- 'ב המישר
 13.3% םיטאדנאמ 8 - רניטיט ,ב לש ותושארב ,עגיל-רוטלוק

 -- ג המישר
 16.7%, םיטאדנאמ 10 - טריוודנאל .פ לש ותושארב ,הכאלמ-ילעב

 -- 'ד המישר
 ('מ 8) ר"הצה ,('מ 12) םייללכ"םינויצל תדחואמ
 בּוטונ .א לש ותושארב ('מ 6) םייתגלפמ יתלבו
 43.3% םיטאדנאמ 26 -- (יללכ ינויצ)

 םכסה יפל הליהקה תודסומ ובכרוה ,יתימא יטארקומיד רטשמל תואיכו

 :הטמל אבומכ ,-- הידי ישעמב הבר הכרב התאר ףא ןכלו -- ידדה
 : הליהקה ריוי -- (כ'צ) בוטונ רשא .א
 :ר"וי ןגס -- (ר"הצה) יקסּווָאשאבור םיפָאי ד"ועה .ב
 : תוברתהו ךוניחה תדעו ריוי -- (צ"צ) בורטסיפ דוד | .ג
 :םיפסכה תדעו ר"וי -- (הכאלמ-ילעב) לשיפ טריוודנאל .ד
 :אשידק-הרבח ריוי -- (יתגלפמ יתלב) יקסרדנב ףסוי .ה

 :תודהיו תד יניינעל הדעווה ריוי -- (כ'צ) קנאלב לארשי 2

 .ריכזמ -- (עגיל-רוטלוק) רניטיט סירוב ד"ועה
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 םישולשה תונש עצמאמ םידוהיה לש ילכלכהו יטילופה םבצמ תרמחה

 תיילפה .רָאדנָאבב הליהקה לש םיימינפה הייחב םג םיכרע יוניש ידיל איבה
 תרגסמב ףא םהילגר תקיחדו תונושה תוינידמה תוגלפמה ירבח םידוהיה
 .תימואל הלועפל רתויו רתוי םתוא הבסה ,תוגלפמה ןתוא ךותב םתלועפ

 דעוול םיטאדנאמה תקולחל יתגלפמ-ןיבה םכסהה תא ריבסהל שי ךכב

 60 הללכ תוריחבל הדיחאה המישרה .1937 רבוטקואב גשוה רשא ,הליהקה

 -ארביל"ה תצובק ;13 -- ןייטשפיז תצובק :%:ןלהלש הקולחה יפל םירחבנ

 םיטארקומיד ;7 -- הכאלמ-ילעב ;8 -- "םיטסינאראצ"ה תצובק ;8 -- "םיל

 םינויצ ;7 -- (דבועה ,צ"עופ ,צ"צ) תדחואמה תינויצה הגלפמה ;7 --
 .5 -- ר"הצה :5 -- םייללכ

 *הקבוווק"ה לצב הליהקה

 ףוג רותב היבאראסיבב תידוהיה הליהקה איהה תעל התיה הכרו הריעצ
 הליהקה ."הקבורוק"ה םוקמב םישק הדיל ילבחב דלונ רשא ,יקוח ירוביצ

 הקיפסה םרט ינמורה ןוטלשה תחת םירצקה הימי תודלותב ,תנגרואמה
 לע הבוח-סמ ליטהל תיקוח תוכמס רסוחמ ןה ,ירמחה הבצמ תא ססבל

 תולודגה םירעב .רשבה-סכממ תוסנכהה לש תדמתמ הדירי לשב ןהו הירבח
 ףקיה ונל שמשי המגודל .רשכ-אלה ,רשבה ינכרצ רפסמ ךלהו לדג

 תובצקה תמועל ,1929 תנשל בונישיקב תודסומל "הקבורוק"ה לש תובצקהה

 יפלא תואמ המכ ללוכ) 1929 תנשל הבצקההש דועב .1935 תנשב הליהקה
 4/707,239 לש ךסב אטבתמ (תמדוקה הנשה דעב תודסומל היתובוחמ ייל

 ונייה .ייל 2968/0009 קר 1935 תנשב הליהקה תפוקמ תודסומה ולביק ,ייל

 .1929-ב הבצקהה ללכמ 70%-כ -- 1929"ב תובוחה ןויכינבו ,63%7כ -

 תודסומ המכש םושמ ןכו ,תובצקהה רועיש תתחפה ןובשח לע האב וז הדירי
 ךרעש ןמזב תאזו .םיכמתנה תודסומה תמישרמ ןיטולחל ואצוה םיינוליח

 .וברתנ תודסומה תואצוהו ,ךלהו דרי הנידמב עבטמד
 םינשב היה ,טרפב םידוהיה לשו ,ללכב היבאראסיב לש ילכלכה הבצמ

 התיה תירמח הניחבמש ,הנקסמהמ ענמיהל ןיא ןכלו .הגרדמה לפשב ולא

 בונישיקב ךכ .תמדוקה *הקבורוק"ה לש השדח הרודהמ ןיעמ קר הליהקה

 יקוח גג-ןוגריא דיימ םיקהל ןתינ אל ףא ךכיפל .הדשה ירעב ןכו ,הריבה

 ךרוצל םיסנכ םעפ ידמ ךורעל היה יחרכה זא דעו .תומייקה תוליהקה לכל
 .יללכ ןורתיפו הבוגת התיה הנועטש הלאש לגרל ,דבלב העשה

 .1937 רבוטקואב 14 ,4475 'לג ,בונישיק ,"טייצ רעזנוא" .6
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 תוליהקה דוגיא

 םייונישה לגרל ,1930 ילויב 23-ב טשראקובב םייקתה הז גוסמ ןושאר סנכ

 דומעב ליעל האר םיטרפ) הלשממה הסינכהש תותדה קוחב םייוצר יתלבה
 עצמאב הכרענ ןכ .היבאראסיבמ םירע 26 יגיצנ םיריצ 43 וב ופתתשה ....
 .הקבונאמורב ,היבאראסיב םורדב תוליהקה לש תירוזא הדיעו 1935 רבוטקוא
 ץיקב תרוצבה לשב ,רוזיאה לע דריש דבכה ןפכה (א :ודמע קרפה לע

 דעס תלועפל תידוהיה להקה תעד תא ררועל היה ךירצ ,הדיעווה ינפלש

 ותואבש תידוהיהו תינמרגה היסולכואה ןיב םיסחיה תפרחה (ב"ו רזעו
 .הל הצוחמו ץראב םיינידמ םימרוג לש םתוברעתה העבתש ,רוזיא

 דיועה ,בונישיק תליהק ר"וי לש תחלשמ הצלאנ ןכל םדוק םימי המכ

 זיצרא תליהק כ"בו ,ןמלה השמ ,ןמרקא תליהק ר"וי ,גרבנייטש לוראק
 ונממ עובתלו ,ץַאלּוקניא ,םינפה-רש ינפל תופיחדב בצייתהל (ןמרקא זוחמ)

 ימויא ינפב םידוהיה היבשות לע ןגהל ידכ ,זיצראל הרימש-תרובגת

 .חחוורל ומשנ זיצרא ידוהיו ,השקבל הנענ רשה .םינמרגה
 "לכה הדיעווה בוגישיקב הכרענ ,1935 רבמבונב 3-ב ,רצק ןמז רחאל

 39-מ םיריצ 72 ,בונישיק יריצל ץוחמ ,הב וחכונ .הנושארה תיאבאראסיב
 גז,תומוקמ

 ריאמ ,בוטרָאווָאל םהרבא ,סיגאפ ףסוי ד"וע ,יקסבולוו בקעי -- בויהרוא 17
 -- יקאטא :ראלופ .א ,ןמטיור רכששי -- ןַאגנּוא :ןיקלַא ףסוי ,גרבנדלוג
 המלש ,ץכ םייח -- ןָארדנסכלא :קאינטומ בקעי -- ליאמזיא :רנרל בקעי
 .יקסטוריס ,יקסדורב היעשי ,רפרס ףסוי ,ןמלה השמ -- ןאמרקא : יקסדורוגרש
 ,ןוספיל הילדג -- ץלָאּב :ןמלה .ל ,ןמרטסוש .י -- זיצרא ; יקסבלסוראי

 .םייהטרו ףסוי ברה -- רָאדנָאּב :רניילק בייל ,טילבנייפ ר"ד ,הפי לאימחרי
 .יקסווַאשאבור ד"וע ,רינשוק ,יקסרַאדנָאּב ףסוי ,קנאלב לארשי ,בוטונ רשא
 -- הילקאמייב :גרבליז .ב ר"ד -- דארגלוב ;יקסבוקא'צוא ,רניטיט ד"וע
 :םותי ר"ד -- ןילבּולךָא'זּוטרָאו ;טחוש .מ -- ה'צמארייב : ןמרבּוג לארשי
 -- טשאנָאלָאט ! ןאמדייז אפיל ר"ד -- ןיטוח : רלסָאק םולש -- הקבוריטנולוו

 -- הילקאראט + קי'צנאדנארג ,ליפא ,ןגוק -- ראנובראטאט :יקסניבלאג --
 בקעי -- זאמלאט ; 'ץיבוליפאק ,קאינטומ עשוהי -- הגיטוראט : יקסדורב היסוז
 -- ןאקפיל :ריפאש סוקראמ -- הבואיל :דורלסקא -- ץינידָאי : םיובלפא
 -- הקורוס : דיסח ןמרג -- הטאראס ! םותי ףסוי -- ריזנאמ ; ןייטשנרוא םהרבא
 -- ןארוקיס :רסורטיק ,ןאמטכָארפ לאקזחי ,ןמדירפ ד"וע ,רוסקלפ .מ ד"וע
 -- הגנול"ריִדַא'צ : ןמלדנאג המלש -- טשַארולפ : גרבנייטש ריאמ ,רוש ר"ד
 ,יקסראדולוו השמ -- ןאשּואק ;רנטוק רתלא ברה -- הילשימי'צ :ןמכיש .ש
 ר"ד -- טשַארפאק ;יקסדובולס .ש -- לּוהאק !ןוזנתנ .ש ,קינשופאש ןרהא
 \ ןמסייו .פ ,סורפס לאפר -- היליק :רזייר לזיירק -- טארמוק : ןמלדיפ םוחנ
 לדייז -- הקבונאמור ! דלוגניג ,סאמיא ד"וע -- ינָאר : ןגוק לדנמ -- ןאלואירק
 .ןמניילק לדנמ ,רפרפ לאיחי ,יקסנאירוט
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 ברה ורבד תא אשנ וב ,ילארוכה תסנכה-תיבב יגיגח סכט התחיתפל םדק
 רופלאב תרהצה לש הבורמה התובישח תא ונייצב .ןוסלריצ .ל .י ישארה

 ,הלעל המודב .הביתב חוגל הנויה האיבהש תיזה-הלעכ הומכש שיגדה

 תומותסב היוקל הרהצהה םג ךב -- יהשלכ תורירמ ןיעמ שי המעטבש
 רוקרז ןיעמ איה ירהש ,הב ןופצה רואה אוה בר ןכ-יפ-לע-ףאו .תומלענו
 לאמשמ ,םילּוע תוריס ףוחל תועיגמו תוכשמנ ורואל רשא ,ףוחה לעש

 ,עמדהו-םדה"םי שביי יכ ,ןוחטיבה תא ונבילב רידחמ רוקרזה רוא .ןימימו
 .ותדלומ ץראב הייחתל םוקי ידוהיה םעהו ,םדקמו זאמ וב םיחוש ונא רשא

 .ל 2 בהה וירחאו גרבנייטש .ק ד"ועה ,ר"ויה ונייצ הדיעווה תחיתפב
 וז הנימב הנושאר הדיעו ינפל תודמועה תושקה תומישמה תא ,ןוסלריצ
 ןכו ,הז לבחב תומייקה תוליהקה לכל גג-ןוגריא תמקה -- תירקיעה התרטמ

 רשא ,ימורדה רוזיאב בערה : ןורתיפל תועוושמה תולאשה יתשב ידוסי ןויד
 םינמרגה דצמ תוימשיטנאה ימויאו ,םידוהי שפנ ףלא םישימחכב עגפ
 .רוזיא ותוא יבשות

 התנפוהו ,בערה יעגפנב לופיט םשל דחוימ הרזע דעו םיקהל טלחוה

 די טישוהל ,ץוח תודסומלו הינמור יבחר לכב ידוהיה רוביצל תשגרנ האירק

 המכל החדנ תוליהקה דוגיאל ןונקתה-תעצה רושיא .הרזעה לעפימל הבידג
 .תומוקמב ןוידל אבויש רחאל דע ,םישדוח

 םיצרמנ םיעצמאב זוחאל וילע לטוהו גיםישנא 25-מ יזכרמ דעו רחבנ

 תיעזגה התסהה תמילב םשל ,םינוילעה םייתלשממה םימרוגה ינפב
 .םויל םוימ הפירחמו תטשפתמה

 הגלפמה תלהנה ןיבל הז שדח ירוביצ ףוג ןיב טלחומ הלועפ ףותיש

 לש השקה םלבס תא הברהב לקה ,טאגירב תוליהקה דוחיא ןיבלו תידוהיה

 תומיזמ עונמל הלע תחא אל .היבאראסיב לש ימורדה רוזיאב םידוהיה

 .םהילע ואבו ושגרתה רשא ,םיער םיעגפ ריסהלו םדגנ תושק

 קופיס ואצמ אל ,בונישיק רחאל הלדוגב היינשה ריעה ,ץלֶאּב תליהק יגיצנ

 בונישיקב "דורמל* ורמייתה ןכל ,דבלב םיפיעסה ינשב םינוידה תומצמטצהב

 : יקסראדולוו ,סיגאפ ףסוי ד"וע -- בויהרוא זוחמ :ורחבנ ינמזה יזכרמה דעוול .8
 ,ןמלה השמ -- ןאמרקא זוחמ : קאינטומ בקעי ,סאמיא ד"וע -- ליאמזיא זוחמ
 זוחמ :ץלָאּב ריעה כ"בו ןמטיוו רכששי -- ?לַאּב זוחמ :יקסדורב היעשי
 זוחמ : ןמדייז ר"ד -- ןיטוח זוחמ ! יקסנאירוט לדייז .בוטונ רשא -- רָאדנָאּב
 ברה -- (הנשופאל) בונישיק זוחמ :םותי ר"ד ,רוסקלפ .מ ד"וע -- הקורוס
 רדנסכלא סדנהמה ,ןמוז .ר ,ןמקילג סדנהמה ,טארּב ףסוי ,ןוסלריצ .ל.י ישארה
 .ס ד"וע ,ןייטשלקניפ קחצי ,יקסב'צניפ .1 ,יוכוס .ג  ,ריקאי ר"ד  ,ןמרבליז
 .גרבנייטש לוראק ד"וע ,ןמספיר ד"וע ,גרבנזור
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 ,תונותיעה יפד לעמ שטינ ףירחו בקונ חוכיו .ץלַאפב תפסונ הדיעו אורקלו

 ופתתשהש תוליהקה לש עירכמה בורה ןכש .הנוילעה לע התיה בונישיק דיו
 .וזכ םוריח תעשב תינלדב הלועפל די תתל וצר אל בונישיק תדיעווב

 3"ב -- םישדוח 6 רובעכ בונישיקב הסנכתה ,היינשה ,וז רחאלש תדיעווה

 תצעומ םעטמ םינבר 107ו תומוקמ 32-מ םיריצ 57 תוחכונב -- 1936 יאמל
 ג9,םינברה

 ירבח םע םינויצה םיריצה לש ,ינויצה זכרמב ,תוצעייתה הדיעוול המדק
 ןונקתב םייוצר םינוקית תסנכהל הלועפה םואית םשל ,םייזכרמה םידעווה

 .לארשי"ץרא ןעמל תוליעפל רשקב ,עצומה
 ץראב םימדה תוערואמל החיתפה ירבד תא שידקה ןוסלריצ .ל .י ברה

 דגנ ידוהיה ץוביקה לש הפירחה ותאחמ תא עיבהו ,ולפנש תונברקה רכזלו

 תיפרגלט הרבעוה האחמה .טאדנאמה תלשממ לש תעשפנה התוינידמ
 -תעצהב םינוקיתה לע םינוידה ךשמהב .טשראקובב הינטירב רירגשל
 ,ןונקתב שרפל םינויצה תעצה התלעוה ,םיריצה ידי-לע ועצוה רשא ,ןונקתה

 ןכו ץראה ןיינבב םירושקה תודסומה לכב ךומתל תוליהקה דוגיא לע יכ

 העצהה תא בר טהלב ופיקתה "עגיל-רּוטלּוק"ה יגיצנ .תיצולחה העונתב

 דבלב םיילאקול םיניינעל גואדל תוליהקה לעש ,קומינ ךותמ הוללשו

 תעצהב וכמת םיחכוותמה בור ,םרב .םייטילופ םיניינעב לופיטמ רזנתהלו

 השמ -- ןָאגנוא ו סיגאפ ףסוי ד"וע ,ינבוכוד דוד ,יקסבולוו בקעי -- בויהרוא .פ
 השמ ברה -- ןאמרקא : ןייטשפוא ןרהא ,קאינטומ בקעי -- ליאמזיא + ןמלטייט
 -- תצרא :טיורבנטכארט .ל ,רפרס ףסוי ,ןמלה השמ ,רגרב בקעי ,ןמרקוצ
 גילז ,רגיילק בייל .בוטבל סחנפ ,ןמדנאל בייל ברה -- ץֶלָאּב : ןמרטסוש .י
 ,בוטּונ רשא ,םייהטרו ףסוי ברה -- רַאדנָאּב :סקופ היעשי ,רעוועשטידרב
 -- הילקאמייּב ; ןירפלה ףל!ו ,טריוודנאל לשיפ ,בורטסיפ דוד ,קנאלב לארשי
 ד"וע ,ןמזּורג ד"וע -- ןא'צירּב :טחוש השמ -- ה'צמארייב : ןמצראווש ד"וע
 לאיחי -- ןַאזּוטרַאו :ראילומס לאומש ברה -- טשָא'צנאה :סיקר'צ .ש
 -- ראנובראטאט : ןמדייז .ל ר"ד -- ןיטוח : םיקאנ גילז -- הצירוגז : ןמפאלש
 ו קאינטומ עשוהי -- הניטּוראט : ןמרקוצ .ב ברה -- טשָאנָאלָאט : ןגוק לאירזע
 : ןמדירפ ד"וע -- הקורוס ; דיסח ןמרג -- הטאראס : קילדרבס עשוהי -- ריזנאמ
 -- הגנולירידא'צ :סיטיימ .ב ברה -- הקבורטפ ! ראילטוק בייל -- ץילריפ
 ראלאק :יקסראדולוו השמ ,ןייטשראג .ז ,םותי ברה -- ןאשּוַאק : ןמכיש .ש
 ,יקצבילפאק דוד ברה -- טשַארפאק + ןמכילרַא היעשי ,ןהכ לאירבג -- -- שאר
 ףסוי -- טארמוק :ןמסייו .פ ,סורפס לאפר -- היליק : ןמלדיפ םוחנ ריד
 גרבנייטש ד"וע ,גרפשניה השמ ברה ,ןוסלריצ .ל.י ברה -- בונישיק ! קינ'צוואל
 ןועמש ,גרבגירג המלש ,יקסב'צניפ .ז ,ןמספיר ד"וע ,ןייטשלקניפ קחצי ,לוראק
 ,יקסבוקרצולַָאּב .ב ,ןמרבליז רדנסכלא סדנהמה ,ריקאי ר"ד ,יוכוס .ג ,גרבנטרוא
 םהרבא ,יקסנאירוט לדייז -- הקבונאמור : סאמיא .ז ד"וע -- ינָאר ; ןמקילג .ד
 .ןמטיורב .ש ר"ד -- ןאקשיר ! יקסבלסוראי
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 ברה .לארשי-תיב לכל ןיינע רבכמ השענ לארשי"ץרא רבד ןכש ,םינויצה
 תמגהד ,ןויצל ןותנ וביל ,אוה רשאב ידוהי לכש ,ודיצמ חיכוה ןוסלריצ

 םינויצה תעצה .ךכמ םלעתהל תידוהיה הליהקה לע ןיאו ,יולה הדוהי 'ר
 .דבלב 4 דגנ ,עירכמ בורב הלבקתנ

 יגיצנ ועימשה ,ןונקתה לש יפוסה ורושיאו ועצוהש םינוקיתה רדס רמגב

 סחיב רבסה ירבד ,(צ"צ) רניילק ביילו (כ"צ) בוטבל סחנפ ,ץלָאּב תליהק

 םהילעמ לוגל ידכ ,תמדוקה הדיעווב בונישיק ןיבל םניב ץרפש ,ךוסכסל

 ןוצר תועיבשב תלבקמ* איה יכ ,הינפל המשר הדיעווה .יהשלכ ןודז-תמשא
 ךוסכסה תא ךכב האורו תיחכונה הדיעווב ץֶלָאּב יגיצנ לש םתופתתשה תא
 ."לטובמו לטבכ

 תלדגומ חוכ-תאיבל ףסונב ,זוחמ לכמ םיינש"םיינש ורחבנ יזכרמה דעוול

 30.םיררוב תדעוּו תרוקיב תדעו ורחבנ ןכ .בונישיק תליהק דצמ

 הראיתו םידוהיה םיטנדוטסה תדוגא לש תחלשמ הבצייתה הדיעווה םויסב
 .םיימשיטנאה םיטנדוטסה דצמ םדגנ תומילאה ישעמ חכונ השקה םבצמ תא
 םשל םיגוילעה תונוטלשה ינפב תדחוימ תולדתשה ררועל הטלחה הלבקתנ

 הביצקתב לולכל הליהקו הליהק לכ בייחל ןכו םיידוהיה םיטנדוטסה לע הנגה

 .םיידוהיה םיטנדוטסה דוגיאב הכימתל תדחוימ הבצקה יתנשה

 ,1940 ינוי ,תוצעומה-תירבל היבאראסיב לש החופיסל דעו ךליאו זאמ
 תוינידמ לשבו תירמחה הקוצמה בקעב ,הריעצה הליהקה התיה הלוטנ

 יהשלכ תורשפא ,םידוהיה יפלכ הלשממה הטקנ רשא הרומחה היילפאה
 תויטילופה תוגלפמה קוריפ רחאל .יוצרה ןוויכב היתולועפ תא חתפל

 דסומה רותב ,הליהקהש היה חרכהה ןמ ,תידוהיה הגלפמה ןהיניב ,הנידמב
 הגאדה תא המכש לע סימעת ,ידוהיה רוביצה יניינע תא גציימה ימואלה
 ךא תושעל הלע הידיב .תויקוחה היתולבגימ ףא לע תאזו ,ויכרצלו ולרוגל

 :םייזכרמה תודסומל תוריחבה .0
 זוחממ :יקסבולוו בקעי ,סיגאפ ףסוי ד"וע -- בויהרוא זוחממ :הצעומל .א

 ,ןמלה השמ -- ןאמרקא זוחממ ו סאמיא ד"וע ,קאינטומ בקעי -- ליאמזיא
 רנָאּב זוחממ :ראילטוק בייל ,הפי לאימחרי -- ץֶלָאּב זוחממ ; ןמרטסוש .י
 ד"וע ,ןמדייז ריד -- ןיטוח זוחממ !ייקסנאירּוט לדייז ,בוטוג רשא -- רַאד
 -- לוהאק זוחממ ו ןמלדיפ .נ ר"ד ,ןמדירפ ד"וע -- הקורוס זוחממ : רפרפ
 .לוהאק תליהק כ"בו ,ןמצראווש ד"וע

 .ב .ןמכילרַא ,דיסח ןמרג ,בורטסיפ דוד ,תילגרמ .י :תרוקיבה תדעוול .ב
 .יקסבוקרצולַאיב

 דוד ברה ,םייהטרו ףסוי ברה ,גראפשניה השמ ברה :םיררוב תדעוול .ג
 .בוטבל סחנפ ,קנאלב לארשי ,יקסב'צניפ +1 ,יקצבילפאק
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 ,םרב .רתוי םיבוט םינמזל הווקת ךותמ ,"שי"ה לש ומויק ךשמה ןעמל קרו

 רימחה םידוהיה בצמ .לילכ תודבתהל היה הלרוג וז הווקת ,באכה הברמל
 .קפואב רבכ התארנ האושה תמיאו ,םויל םוימ ךלהו

 תוריחב דוסי לע ,היבאראסיב ירע תיברמב תוליהקה ןוגריא ךילהת

 דעו 1928-ב תותדה קוח רושיא ןמל -- םינש המכ ךשמנ תויטארקומיד
 "הקבורוק"ה ייחב יפוסו ןורחא בלשכ ןייצל ןתינ וז הפוקת .1934/35-ל
 לע לבוקמ היהש גהונה .טלחומה הלוסיחל דע -- ריעה "יפיקת" תטילשבו

 רשא ,תויטילופה תוגלפמה ידהוא ןיבמ תואורק תודעו תונמל תונוטלשה

 :ותוללכב בצמה תא תונשל לוכי אל ,ןוטלשה הגה דיל תופוכת ופלחתה

 -ףגאמ קלחל התשענ איה .המלענ ,יאמצע ןטלתש דסומ רותב ,"הקבורוק"ה

 ,ךכב םייתסה שדחה ןיבל ןשיה ןיב הז קבאמ .תידוהיה הליהקה לש םיסמה
 .תונגרואמ תוליהק 39 היבאראסיבב ויה 1939 תנשבש



 הדשה-ירעב תוליהק המכ לע והשמ

 טרפ .הדשה-ירעבש תוליהקהמ המכ לע תוריקסו םינותנ םיאבומ ןלהל

 ומסרפתנש תומישרה ךותמ םתצק םירבדה םיחוקל ,םייללכ הכרעה-ירבדל

 ,יסאיב עיפוהש ,1938 תנשמ "הקסאיירביי הנּובירט" ןועובשה ךאנאמלאב
 םרתיו ,תורייעה רכזל םישדקומ "רוכזי" ירפס ךותמ -- םקלח ;280--7 'מע

 .ןבומ .ץראב ןאכ ונתיא םיאצמנה םוקמה יאצוי לש םהיתויודע ךותמ --
 .וללה תומוקמבש םיירוביצה םייחה ךותל ןטק בנשא ןיעמ אלא הזב ןיא

 ןַאגנּוא
 .(1897-ב םידוהי 997 תמועל -- היסולכואה ללכמ 39,5% -- 1930-ב םידוהי 1,390)

 :היה הלהנהה בכרה .1934 רבוטקואב ימשר דמעמ הלביק ןַאגנואב הליהקה
 ,רבזג -- ןמדלאו השמ ,ר"וי -- ןמטיור רכשי ,דובכ ר"וי -- ץיבולתפנ םייח
 .הנשמ"ריכזמ -- ןמצרַאג ןתנו ,ישאר ריכזמ -- קאלופ םייח

 -- םייתוברתה ,ריעבש רוביצה תודסומ לכ תא התושרל הריבעה הליהקה
 ,םיילאיצוסהו םייתדה -- ,תיממע הירפסו תוקלחמ 5 ןב *תוברת" רפס-תיב
 םהל הקינעהב ,ילאמרונה םמויקל הגאדהו םהילע חוקיפה תא הידיב הזכיר

 -סכמ) ןיפיקע-יסיממ ובכרוה הליהקה לש היתוסנכה .תיפסכה התכימת תא
 התפוקל וסינכהש ,ןוצרמ םירבח-סממו (אשידק-הרבח ,תוצמה"תייפא ,רשבה

 .הירבח 300-מ הלעמל

 ןא'צירב
 96.5% ,1897-ב םידוהי 7,184 תמועל -- היסולכואה ללכמ 95.2% -- םידוהי 5,354)

 .(היסולכואה ללכמ

 םינויצהמ :בכרומ היה רחבנש ןושארה הליהקה דעו .1934-ב הדסונ הליהקה
 .6 -- םירחא רוביצזיגיצנו 2 -- יחרזממ ,4 -- ןויצ-יריעצמ ,5 -- םייללבה
 :ויה םירחבנה .גיצנ ףא רחבנ אל תונויצה ידגנתמ ןיבמ .שיא 17 לכה ךסב

 ברה ,םינגס -- ןמפיליט .מו ג"רב קיזייא ,ר"וי -- טיורבנטכארט .א ר"ד
 ,רצקזד חונ ,'ץו'ציב ןימינב ,אדיורב ןמלז ,םיובלפא והיעשי ,יתרפא ןושמש

 ,םיובנסינ השמ ,ןוזכלמ לבייפ ,ןמרקיל השמ ,רבליז איסוז ,יקסבוקיטרו הרש
 .רליש בייל"ףסויו רטיור םהרבא ,סיקר'צ םולש ,לקנרפ לשיפ
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 "תירבל לבחה חפסיה םע קספנ הליהקה ןוטלששכ ,1940-ל דעו 1934 זאמ

 היינשה םעפב .הליהקה דעוול תוריחב םימעפ 3 ומייקתה דוע ,תוצעומה

 ןויבצהו ירוביצה יפואה תניחבמ .םיגיצנ 27 -- תישילשה םעפבו ,25 ורחבנ
 וב םיגיצנה רפסמ תלדגהו ,דעווה בכרהב יוניש טעמכ היה אל ימואלה
 .הכאלמה ילעב ןוגריא ןובשח לע לודגה הקלחב התיה

 רוביצה תודסומ לכ לש םהיתולועפ תא וידיב זכרל דעווה לש ותינכת

 תא ןזאל תחא תבב ןתינ אלש רחאמ .הקלחב אלא המשגתנ אל ריעב

 םיגושה תודסומה שארב םידמועל תישפח די תתל היה חרכהה ןמ .ביצקתה

 הבצמ תא ססבל הדיב הלעי רשא דע ,הליהקל ץוחמ םיפסכ סייגל ריעב

 1300 תב ריע יבגל 1936 תנשב הליהקה לש היתוסנכה ןכש .ירמחה
 תומועז וארנ ,ךוניחו הרזע תודסומ רסירתמ הלעמל ומייקתה הבש ,תוחפשמ

 :ןלהלש םירפסמהמ חכומכ ,רתויב

 177% -- לל 0 רישי סממ

 60% -- לל 0 ןוטלשה תודסוממ
 47.8% -- ל 0 רשבה סכממ

 80% -- ל 0 תוצמ תייפאמ

 20.5% --  רלל 0 םינוש תורוקממ

 100.0% --  ליל 0 לכה-ךסב

 ןמז-קרפכ וארנ תיטארקומידה הליהקה לש המויקל תונושארה םינשה שש
 תחת רוביצה תודסומ לכ זוכיר -- תירקיעה הרטמה תמשגה םשל ידמל רצק

 .אלמה םביצקת יוסיכו הליהקה לש התוסח

 ןיטוח
 .(1897-ב םידוהי 9,291 תמועל -- היטולכואה ללכמ 377% -- 1930"ב םידוהי 5/786)

 הליהק המקוה ןהבש ,היבאראסיבב תונושארה םירעה ןיב התיה ןיטוח
 .1917-ב ,תיראצה היסורב תיראורבפה הכיפהמה רחאל דיימ תיטארקומיד

 ףסוי ,גרבנירג .י ,רוש .מ ,(ר"וי) סייר ןנחלא :הללכ הרחבנש הלהנהה

 ןמז ותואב םידחוימה םוקמה יאנת .גרבנייש .או ג"רב קיזייא ,םיובלפָא
 התכז זא קר .1924 תנשל דע ותלועפ תא חתפל הליהקה דעוומ וענמ

 דבועש ןונקתה ךמס לע ,תידירוי תוישיא לש דמעמ תימשר לבקל הליהקה

 העבצה תוכז לע רותיו רחאל ,הארנכ ,ךא .יאבאראסיב-לכה סוניכב רשואו
 ךרעמה ןיב תודחומתהה לשב ,רבדה עייתסה אל אפוג בונישיקב) םישנל
 .(םיספודותרואה ישארו "הקבורוק"ה ישנא ןיבל יטארקומידה
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 רשאכ ,1927 לירפאב קר הקצוה הריעצה הליהקל תירוביצה תיתשתה

 לש המוצעה םתדהא .הנושארה התצעומ תא רוחבל הארקנ היסולכואה

 הרעה םתופתתשהב האטבתה הליהקה ייחב םייופצה םייונישל ריעה יבשות

 -לשמימל ץק ומש ,יפלקב עיבצהל ואב היסולכואה ללכמ 92%  .תוריחבב

 "ומידה יאמצעה ידוהיה לשמימל תויוכמסה לכ תא וריבעהו "הקבורוק"ה

 :התיה ,תוריחבל ודדומתהש ,תונושה תומישרה יפל תולוקה תקולח .יטארק

 :םיטאדנאמ 3 -- ןאמלג שובייל ושארבו ,"יטארקומידה קולבה" (א

 :םיטדאנאמ 10 -- יקסנוואשזר אבא םשארבו ,הכאלמה-ילעב ןוגריא (ב

 דוגיא (ד ; םיטאדנאמ 5 -- ןייטשניורב איסוז םשארבו ,יחרזמהו םייתדה (ג
 ,ינויצה ךרעמה (ה ;םיטאדנאמ 3 -- ןייטשדלוג סוכראמ ושארבז ,םירחוסה
 יתלב :רמולכ) םייולת יתלב (ו ;םיטאדנאמ 10 -- םיובלפָא ףסוי ושארבו

 ירבח 40 -- דחיבו ,םיטאדנאמ 9 -- רוש לאכימ םשארבו ,(םייתגלפמ
 .רוש לאכימ השארבו ,שיא 15 תב הלהנה הרחבנ םהמ .הצעומ

 ,תונושה הרזעה-תורבח תא לטבל התיה הליהקה לש הישעמ תישאר
 ךכל ליבקמב .הלש התוכמסל ןהידיקפת תא ריבעהלו ,ריעב תומייק ויהש

 הרבחה יגיינע ,("הקבורוק") "רשבה-סכמ* לוהינ תא התושרל הריבעה איה
 לע ןוצרמ-יביסרגורפ סמ הגיהנה -- הלא לכ לעו .תוצמה תייפאו אשידק

 הטיחשה לע ןיפיקעה-סמ ףקיה תא רשפאה לככ םצמצל הריתח ךות .הירבח

 .רשבה-תריכמו

 -יפיקת תא עירכהל תונושארה םינשב הליהקה לש הכרד התיה הלק אל

 יהשלכ תירוביצ תרוקיב אלל םיבושחה היתודסוממ המכ לע ושלחש .ריעה
 הליהקה יניינע .שדחה בצמל לגתסהל וצלאנ ףוסבלש דע ,םהישעמ לע

 התכז ךכזידי"לע .םיניקת רתויו רתוי ושענ הייחו ,לולסמל זאמ וסנכנ

 יפלכ דיחיה החוכ-אבכ ,תידוהיה היסולכואה דצמ האלמ הרכהל הליהקה

 .ץוח יפלכו םינפ

 לש ךרעמ (א :תומישר יתש ושגוה ,1932 ראוניב ,ןכמ רחאלש תוריחבל

 יתלב רוביצ ישנא דוגיאו הכאלמה ילעב ןוגריא ,תוינויצה תוגלפמה לכ

 הללכ וז המישרש רחאמו ."םיתב"ילעב םתסיו םידבוע ךרעמ (ב ,םייתגלפמ
 הליהקה יבגל םהיתויובייחתה תא הכ דע ואלימ אלש ,םיבשות לש בר רפסמ

 המישרהו .תוריחבה תדעו ידי"לע ,רשואמה ןונקתל םאתהב ,הלספנ איה --

 .תרחבנכ הרכוה הנושארה
 ,םיובלפַא ףסוי ,ר"וי -- רוש לאכימ (א :ןלהלשכ הבכרוה תואישנה

 רימדול שוביילו ןמזיור השמ ,םינגס -- קיינדרּוּב .י ד"ועהו י'זרַאד ןורימ
 ,ןייטשניורב איסוז ,יקסבוקארטס םוחנ ברה :ורחבנ הלהנהל ;םיריכזמ --
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 ,ןמדלפ .ש ,קינלָאטסאפ .ד ,הפי .מ ,תח .ש ,ןמדייז .ל ר"ד ,רלדאסייוו .ב

 .יקסנוואשזר אבאו ןמטיור .י
 לש תוחתפתהה ךשמה לע םיפסונ םיימשר םינותנ ונא םירסח ,ונרעצל

 הנובירט" ךאנאמלאב םסרפתנש המל טרפ ,ןיטוחב םייתליהקה םייחה

 התיה ןמזה ותואב הליהקה תואישנ יכ ,1938 תנשמ יסאיב "הקסארביי
 ףלוו ד"ועהו ןייטשדלוג סופראמ ,ר"וי -- ןמדייז אפיל ר"ד : תבכרומ

 .ןייטשנרוג .י ונגסו ,ריכזמ -- גרבנייטש .ז ,םינגס -- ןמטיור

 ץילָאסובונ
 .(1897-ב םידוהי 3,898 תמועל -- היסולכואה ללכמ 86.2% -- 1930-ב םידוהי )4,154 

 תונושארה תוריחבה רחאל ימשר דמעמ הלביק ץילֶאסובונב תידוהיה הליהקה
 גרבנייטש םייח ד"ועה :היה תואישנה בכרה .1936 ראורבפב ומייקתהש
 ,םינגס -- ןרובנזור .מו ןמקילופ .מ ,ר"וי -- ןמדלפ רשא ,דובכזריוי --
 .ישאר ריכזמ -- רציזיד םייחו רבזג -- סונטרָא'צ .נ

 הידיב הזכירו "םעטמ ברה" לש ותושרמ םושירה תא האיצוה הליהקה
 תודסומ תא החוקיפל הריבעה .התומתהו ןיאושינה ,הדוליה םושיר תא

 ליטהל תונכה ושענ .תיפסכה התכימת תא םהל הקינעהו ריעבש רוביצה

 תא עצבל ,הארנכ וקיפסה אל ,ךא ,הליהקה ירבח לע יביסרגורפ-סמ

 .האושה אוב דע תוטעמה םינשב תינכתה

 הקורוס
 .(1897-ב םידוהי 8,783 תמועל -- היסולכואה ללכמ 363% -- 1930"ב םידוהי 5,452)

 ינוימ ליחתה תרחבגה הליהקה לש הנוטלשל "הקבורוק"ה ןוטלשמ רבעמה
 ךודעלו ןיכהל ידכ תינמז הדעו התנומ תדל ןוירטסנימה םעטמשכ ,4
 ,ר"וי -- רוסקַאלפ .מ ד"ועה :היה הדעווה בכרה .הליהקל תוריחבה תא
 ןמטכַארפ .י ןכו ,ריכזמ -- רסורטיק ףסוי ,ןגס -- ןמדירפ .ז ד"וע
 .ןאטאש .נו

 ,ןוירטסינימה ידי-לע רשוא הליהקה ןונקתש רחאל ,1935 סראמב ,םנמאו
 רחבנ רוסקַאלפ .מ ד"ועה .תונושארה תויטארקומידה תוריחבה וכרענ
 .הליהקה שארל

 תוכמסה תאו םושירה יסקנפ לש ןויכראה תא התושרל הריבעה הליהקה
 דבלמ ,וישכעמ ויה הליהקה תוסנכה .התומתהו ןיאושינה ,הדוליה םושירל

 הכרעה) הליהקה ירבח יסיממ ,רשבה תריכמו הטיחשה לע םילטיהה
 -תיב) םיילאיצוסה תודסומל הכימת הביצקה איה .תוצמ תייפאמו (תישפוח

 תודסומלו (קדצה-תניל ,םינקז בשומ ,םיינע תרזע ,םילוח-תרזע ,םילוח

 "תוברת* היסנמיגה ,"הרות-דומלת" ,"תוברת" רפסה-תיב) ריעבש תוברתה
 .(הירפסהו
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 .מ ד"ועה :הלהנהל ורחבנ ,1938 ראורבפב ,ןכמ רחאלש תוריחבב

 ירבחכ ;םינגס -- ןמלה םהרבאו ןמלטיג .ד ,רסיז דוד ,ר"וי -- רוסקָאלפ

 ,ןמטכָארפ .י ,ייבאר .מ ,טנאזירפ םייח ,ןאפמּוק .5 ,ןוראב .מ -- הלהנהה

 השימח רובעכ ךא .גרבנרטש .או יקסנאסקאב .ב ,רלסקַאו .ז ,יקנָאליב .ש

 ,רירי -- ייבאר .מ :ןלהלדכ הלהנהה בכרה הנתשנ ,1938 ץיקב ,םישדח

 ריכזמ ,גרבנייטש .מ -- רבזג :םינגס -- ןמלה םהרבאו ןמלטיג .ד ,יקנליב
 -- ויה תוקלחמה ישאר ; רקלוק .י -- תונובשחה להנמו ,רסורטיק .י -

 ,רלסקו .ז .ןמטַארפ .י ,ןאטאש .נ ,טנאזירפ םייח ,ןוראב .מ ,ןמדירפ .ז ד"וע

 .יקסנאסקאב .בו

 ןארוקיס
 .(1897-ב םידוהי 5,042 תמועל -- היסולכואה ללכמ 73.2% -- 1930"ב םידוהי )4,216 

 ,היבאראסיבב ראפה-תורייע ןיב התנמנ תינויצ-תימואל הניחבמש ,וז הרייע
 הנחמה ברקב םיכוסכיסהו תובירמה תלליק םינשה לכב טעמכ הילע הצבר
 קבאמה הל טעמה .םישולשה תונשב הליהקה ןוגריא תלאש? ביבסמ ,ינויצה
 םנוטלש לע םנוצרמ רתוזל וצר אלש ,אנד תמדקמ "ריעה"יפיקת" םע

 לע טלתשהל ופאשש ,"םילארבילה" תגלפמ ידהוא םעו ,רוביצה תודסומב

 ןיב ףירחה קבאמה הילע ףסותנ דוע -- םייונימ-תדעו לש ךרדב הליהקה
 ינויער שוג וויהש ,ו"ציו םישנה תדוגאו ןויצ-יריעצ ןיבל םייללכה םינויצה
 .םוקמב דכולמ

 ייח .תויטארקומיד תוריחב תכירע ידיל עיגהל ללכ ןתינ אל ךכמ האצותכ

 אל ,תותדה קוח יפל רשואמ ןונקת ךמס לע ,לוכיבכ ,םישדחה ,הליהקה
 .ךושחה רבעב עוקשל וכישמה םה .ללכ ושדחתנ

 שַארַאלַאק
 .(1897"ב םידוהי 4,593 תמועל - היסולכואה ללכמ 67.7% -- 1930'ב םידוהי .3,662)

 תרחבנה הלהקה לש הדסוויה ןמז לע דיעיש והשלכ רמוח אצמנ אל

 ,ידוהיה בוחרב "הקבורוק"ה לש הנוטלשל ץק םישל האבש ,שַארַאלַאקב

 1938-בש ,קר עודי .הייגשה םלועה תמחלמ ינפל ינמורה ןוטלשה תפוקתב
 ץראווש סחנפו ןמכילרַא הירכז ,ר"וי -- ןהכ לאירבג :הצעומה שארב ודמע
 ,םג רפוסמ .םיריכזמ -- ןייטשניורב לאויו טרבלא ריאמ ,םינגס -
 תקזחהל םייפסכה היעצמאמ הביצקמ התיהו ידמל הליעפ התיה הליהקהש
 .ריעבש םיילאיצוסהו םייתדה ,םייתוברתה רוביצה תודסומ

 תודסומה ישארש ,ךכב קר שַארַאלַאקב הליהקה ינפ ונתשה ,הארנכ
 תא םישגמה ןוילע ירוביצ דסומ לש וחוקיפל זאמ ודמעוה ריעב םינושה
 תוליהקה בור לש ןתימדת התיה וזכ ,םצעב .םהישעמ לע תרוקיבל ותוכז
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 ליעפהל ולחה הינמורב ויה תומייקש תודחוימה תוביסנה יפלש ,היבאראסיבב
 חתפל וקיפסה אלש ,אופיא יעבט .םישולשה תונש עצמאמ קר ןנוטלש תא
 .האושה ףס לע רשא תוטעומה םינשב ןתלועפ תא

 הילי
 .(189ד-ב םידוהי 2,153 תמועל -- היסולכואה ללכמ 11.4% -- 1930-ב םידוהי 0

 תידירוי תוישיא לש דמעמ הלביק (השדחה) היליקב תידוהיה הליהקה

 ,ץיבוניבר חנ ר"דו ץיבָאישמאג שריה ,סיציג סחנפ ודמעוה השארב .1927-ב
 הליהקה תלועפ התיה הליחתמ ."אשידק הרבח"ה שארב ץיבודיוד םוחנ ןכו

 קוח ךמס לע ,שדח דמעמ 1934-ב הלביקש רחאל קרו ,דואמ תלבגומ
 :ורחבנ הליהקה תואישנל .הייח תוחתפתהב יתוהמ הנפימ לח ,תותדה

 ץכ ףסוי ,םינגס -- ןמסייו סחנפו ץיבוצרג יכדרמ ,ר"וי -- סורפס לאפר
 ירבח) שיא 25-מ הבכרוה הצעומה .ריכזמ -- ץיבודיוד לאפרו ,רבזג -
 םהילעב תושרמ ריעבש רוביצה תודסומ לכ ואצוה זאמ .(םכותב הלהנהה
 התושרל ורבעוהו ,םמצע תעד לע תעה לכ ולעפש ,םירחבנ יתלבה םימדוקה
 .תרחבנה הליהקה לש

 תא דימעה ,1935--36-ב היבאראסיב םורד תא דקפש ,רומחה בערה
 ךשמב תוחפשמ םייתאמכ םייקל -- דואמ השק המישמ ינפב הליהקה תצעומ

 הכימתה התיה הבר ,ץוחה ןמ הרזע םיעגפנל הטשּוה םא ףאו .םיבר םישדוח
 .איה הירבח ןיב הסייג הליהקהש



 תוינוריעה תוצעומב

 תיצחמכ ,1917-ב ,הכיפהמה ןמזב הוויה רשא ,בונישיקב ידוהיה ץוביקה
 דחוימב ליעפ היה ,םיבשות ףלא 100-מ הלעמל התנמש ,ריעה תייסולכואמ

 רפסמ ,תינויצה המישרה .1917 ץיקב י"המוד"ל תוינוריעה תוריחבה תארקל
 בקעי ר"ד לש םתושארב ,"ןויצ-יריעצ" היצקארפה םע ףותישב 2
 לטובמ אל ןוחצינ הלחנ ,בילטוג (יכדרמ) קראמ סדנהמהו ןהכ"ןייטשנרב

 ,"ןויצ-ילעופ" לש םשארב יטסילאיצוס-ידוהיה שוגה תמועל ,תוריחבב
 םיטאדנאמ 12-ב התכז תינויצה המישרה .דחא טאדנאמב ףא הכז אלש
 ,תויטסילאיצוסה תוגלפמה שוג וליאו ,("ןויצ-יריעצ" ירבחל 4  םהיניב)

 .םיטאדנאמה 105 ללכמ 59 לש עירכמ בור לביק ,"דנּוּב"הו .ר.ס ,.ד.ס"ה

 םיטסילאיצוסהו םידוהיה דגנ תינסרא הלומעת להינש ,"םירצונה דוגיא"
 לע .םיטאדנאמ 13-ב קר הכז ,(חבט םהב ךורעל יולגב תיסה ףא) דחאכ

 ר"וי ןגס -- בילטוגו ,"המוד"ה אישנ ןגס ןהפ-ןייטשגרּב רחבנ הז ךמס
 ?.לעופה דעווה

 .תובושחה תורייעהו תויזוחמה םירעה בורב טעמכ היה המוד בצמ

 ,הנושארה הבישיב תינויצה המישרה יגיצנ ועימשה רשא ,תעדהייוליג
 -ללכ תולאשל קר אל סחייתה ,"המוד"ה תצעומ לש ,(19.9.1917) תיגיגחה

 ,תוישעמ תולאשל םג אלא ,שארב םוקמ העש התוא וספתש ,תוינידמ

 :ןוגכ ,היסולכואה ללכ תבוטל -- ןהמ .הלעמב ןושאר הארנ ןנורתפש

 אלל תיטפשמו תיאופר הרזע תחטבא ,ןוזמ-יכרצימ לש הרידס הקפסא

 הלאב אצויכו ,ריעב רואמהו הרובחתה תרדסה ,תלוכי-יטועמל םולשת

 תורעובה תולאשה לכב םינויצה לש םתוליעפ ךרד .רתויב םיינויח םיתוריש
 וז אל ךא .תמדקתמה היטארקומידה םע אלמ ףותישב להנתהל היּושע ל"נה

 ימואל-ידוהי יפוא תולעב תולאשל םג הנותנ אהת םינויצה תעד .דבלב

 :עובשב 'א םוי םוקמב ,ךכב הצורה לכל ,תבשה"םוי תחונמ :ןהו ,דחוימ
 רקבל םייושע הלאשכ ,םידוהיל דעומו גח ימיל ןמוזי אל ריעה תצעומ בשומ

 .תיראצה היסורב םיקקוחמו םיצעיימ תודסומל ללוכ םש -- "המוד* 41
 .1917 רבמבונב 22 ,17/18 'סמ "טָאיווסזאר 2

[442] 
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 וב הרתפנו הפוחדכ וז הלאש הרכוה ,םיגחה תוכימס לגרל) תסנכה-יתבב

 .תודסומו רפס-יתב תקזחהל םימוכס תבצקה תארקל הריתח ;(בויחב םוקמב

 66045 .אי 2.

2 
 סחווטסווש ו(הווהו\ההדסמ5 85 תה סוופוש

 וואו. זס. .םלאופו, הק ןתסווווופוה

 ו
 1 6 קווטופ6וז- - 100 11. 31.- פקח.

 2 7012869 21. 11. -אא65-
 8 ע08צצממפ) 11. 1.-- 640

 4 10 תויץתווס<ב 1, 31.-- 040 52ץ 01811 חססןוסאא. סזטק. 3101. 0.08.
80 - 88100 5 

 6 קמ 10160ק 1 26. 0.- 04 8)8811 31658. 70. 0
 7 טק, 1. 1. קש .
 8 םפודפס, 1. 71.--גטצ קוזה ווסט

 9 ןוץתההל 1. 0.-- הת קסאצסקד וחוה
 10 0 6ק צו 8 1.-- הוק אוא

 11 8ץ68880מכ 2[ 3.--1%01035.
 12 (1103טצא8הד 3, 12.- וחד

 18 ץ?ההכהפמהס01 0 111. 4. - םקעוחנמח
 14 קחחסקב, 4. 71. -אגטהקש 2-70 068. 33, זק.

 15 סקופ 15. 1. -6צצו הנשק
 16 !קאא66קז5) 111. 00-2000800.
 17 00663887 6. 4. - ווקס

 18 ק686>. 111. 1.--6האומַה 106. 11ק000תוזוז
 ו
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0 .111 .0 6 21 
 22 3622 41. 31. ווקס
 28 ₪006ץה30ק א-ג

 24 030100105 1. 111.--6ץ 21105
 25 00 8. 71 - - םןואה

26/0908 1 4-0 
 27 168% <. 111.--ד0ק0865-

 28 38ב566קאהה< 11. [.--05ץ הומה 11ק0ק. ? וזקמטוצ.
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 תוריחבל בונישיקב תיגויצה תורדתסהה לש םידמעומה תמישר .37 'סמ

 .1917-ב ריעה תצעומ לא
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 לש םוסריפה תבוח ;היסולכואה לדוגל תיסחי הדימב םיידוהי םיילאיצוס

 תוכז תקנעהו שידיי תפשב םג היריעה תודסומ םעטמ תוארוהו תונקת
 : שידייבו תירבעב ,םהל היוצרה הפשב ל"נה תודסומל תונפל םידוהיל

 :םיינוריעה רפסה-יתב תשרב םידוהיה לש םיידוסיה רפסה-יתב בוליש
 תדבועמ תינכת יפל ,לארשי םע תודלותו םידוהיה תורפס ,ך"נתה תארוה

 החוקיפל םינותנה ,םייללכה רפסה-יתבב םידוהי םידימלתל ,םיחמומ ידי-לע

 3.היריעה לש

 ולרוגב הלע ריעה ןמ ר"ויה לש ורדעיה ללגב יכ ,רחא םוקמב רמאנ רבכ

 15-ב תירוטסיהה הבישיה תא להנל ,הצעומה ר"וי ןגסכ ןהכ-ןייטשנרב לש
 היתואבצש ,הינמור תלשממ דצמ םוטאמיטלואה תא לבקלו 1918 ראוניב

 ."םילעופהו םילייחה יריצ תצעומ"מ ריעה תא תונפל :ריעל םייתניב ועיגה

 ינמורה ןוטלשה ידי-לע תוצעומה רוזיפ

 היבאראסיב חפסיה םע .ךרא אל תורחבנה תוצעומה לש ןמויק ,םרב

 ורזופ ףוסבלו ,ןתלועפ שפוח הליחת לבגוה (1918 סראמב 27) הינמורל

 .שדחה ןוטלשה "ידיסח" ןיבמ "תוינמז תודעו" ונמתנ ןמוקמבו ,תוצעומה
 תולגתסהה יישק לע רבגתהל תינויצה תורדתסהה לע לטוה הליחתמ

 הווהה ייח לרוגל התעד הנתנ רצק ןמז רחאל לבא ,שדחה ינמורה ןוטלשל

 -- התיה התוא הקיסעהש תובושחה תויעבה תחאו ,ידוהיה רוביצה לש
 ,תוינוריעה תוצעומה ולטב ,ליעל רומאכ .תוינוריעה תולהנהב תופתתשה

 תוינמורה תוגלפמה ידי-לע ונמתנש ,"תוינמז תודעו" וטלש ןמוקמבו
 םירעהו בונישיק -- תולודגה םירעב .ןוטלשה הגה דיל תופוכת ופלחתנש

 םא ,םידדוב םידוהי םיגיצנ תוצעומב לולכל וגהנ --  תויזוחמה

 תדוגא"מ םאו "הקבורוק"ה ישנאמ םא  ,"הילדַאסוא-יא-הינ'צוטישזַאז"המ
 םהילגר"רפעב קבאתהל דימתמו זאמ ויה םיליגרש הלאמ ,רמולכ ,"םירחוסה
 תוריחב ןיע-תיארמל ,םעפ-יא וכרענ םא ףאו .תטלשה הגלפמל םיבורקה לש

 ויה םיידוהי םיגיצנו ,הטישה התנתשה אל השעמל ירה ,ריעה תוצעומל

 הכמס אל בונישיקב תינויצה תורדתסהה וליאו .לבוקמ חרואבו בוש םיללכנ

 "תינמז הדעוו"ב וללכוי היגיצנש המיכסה אל ,וז ןיעמ תוגיצנ לע הידי

 חרואב ויגיצנ תא רוחבל תורשפאה ידוהיה ץוביקל ןתניתש ילב ,יהשלכ

 .יקוח

 .1917 רבוטקואב 25 ,16 'סמ "טָאיווסזאר 3
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 *תדחואמה היטארקומידה,ו "ידוהיה קולבה,

 תורדתסהה דצמ ידוהיה בוחרה לע תורעתסה תונש ויה 1925/26 תונש
 ןושאר בלשכ .ידוהיה ץוביקה לש תויחרזאה ויתויוכז שומימ םשל ,תינויצה

 תא ריעה תצעומל תואבה תוריחבה תארקל דחאל הרטמה תא המצעל הגיצה
 ףוסבל .ריעב ןמז ותואב ולעפ רשא ,םינושה םיידוהיה םינוגריאה לכ

 קולבה* לש הלועפ-תינכת דוביעב הקסע רשא ,שיא 63 תב האילמ הרחבנ

 םיליעפה .הדיחא המישר תבכרהל תואנ חתפמ תאיצמו "יטארקומידה ידוהיה

 ןמרסאו בקעי ,בילטוג יכדרמ סדנהמה ,דנאילרּב המלש :ויה םינויצה ןיבמ

 םתעדו םלוק עמשנ דוחיב .(צ"צ) יקסריווקס לארשיו ץנאלג בייל ,(כ'צ)

 תנכהל דיקפתה לטוה ףא יקסריווקסו ץנאלג לעו ,םינורחאה תשולש לש

 בוחרב תינויצה תורדתסהה לש הנרק ."קולבה" םעטמ תוריחבל עצמה
 ר"וי לש הינמורב ןוחצינה"עסמ ךכל הברהב םרג .האישב זא התיה ידוהיה
 : תינמורה תונותעב רתכוהש יפכ ,בולוקוס .ג תימלועה תינויצה הלהנהה
 .("םידוהיה .ךיסנ") "טס 8 סשזפו!סז"

 דאמ הבאתסה ,ןוטלשה שארב ןמז ותוא הדמעש ,תילארבילה הגלפמה

 התושקנתה לשב ,טרפב ידוהיה רוביצה יניעבו ללכב םיבשותה יניעב

 דוגינב ,ידוהיה טועימה לש ויתויוכזל התושחכתהו ימואלה ךוניחה לעפימב

 הנותנ להקה תדהא .םולשה"יזוח יפל הינמור לש תושרופמה היתויובייחתהל
 םתושארב (םירכיאה תגלפמ) "םיטסינאראצ"ל רקיעב העש התוא התיה
 השענש םיליצא-ןב ,היבאראסיב דילי) הרָאטס ןיטנאטסנוק רוסיפורפה לש
 ןהיכו הבודלומל חרב םשמו ,ריביסל "ראצ"ה תרטשמ ידי"לע שרוגו ןכפהמ

 .הפילאכ ןַאּפ והנשמו ,(יסאי תטיסרבינואב ימואל-ןיב טפשמל רוסיפורפ

 לש ותודחא תא דאמ הכירעה ,היציזפואב ןמזה לכ התיהש ,וז הגלפמ
 םידוהי לש "תיטארקומיד תודחאתה" םיקהל העיצהו ידוהיה ץוביקה
 תוריחבה תארקל העפוה םשל ,ריעבש םימדקתמה םינוגריאה לכמ ,םירצונו
 .םירצונ התיצחמו םידוהי התיצחמ תבכרומ ,הדיחא המישרב

 תא רשייל היה לק אל יכ .ידמל םיעיגומ הבכרמ-ישעמ הלא ויה ,ןכאו

 ,םישנא 36 תב ,הדיחאה המישרה תא םיקהלו תווצקה תא ברקל ,םירודהה
 םידמעומה .םירצונ הייצחו םידוהי הייצח -- תוירוביצה לש הנמשמו התלסמ
 תינויצה תורדתסהה ר"וי) בילטונ יכדרמ סדנהמה :ויה המישרב םינויצה
 ,המישרה שאר רחאל) ,המישרב ינשה -- (ל"קהק לש ישארה רסימוקהו

 ץעויהו ילאקידרדינויצ) טפּואהנזור לאומש ד"ועה ,("םירכיאה תגלפמ*' גיצנ

 דנאילרּב המלש ,8-ה םוקמב -- (צ"צ י"ע עצוהש ,"תוברת" לש יטפשמה

 לאומש ,17-ה םוקמב -- (היליעפו העונתה יקיתוומ ,ס"יהק ריי ,כיצ)
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 ד"ועהו ,19-ה םוקמב -- (העונתה יקיתוומו "יחרזמ"ה ישארמ) ןאצלאב
 להנמו כ"צ)) ןמרסאו בקעי :23-ה םוקמב -- (ר"הצה) יקסניבוד סירוב
 .םוקמה-יאלממ ינושאר ןיב ללכנ (ס"יהק

 רעטגינייאראפ רעד ןופ לטעצ סאד
 ( ! ןמיס ןטימ 4 עמו ,ןיטארקאמעד

 מ ריד .וקפעראדאעמ .פ וודא .בילמאנ .מ .שזניא ,ראזראוו ריד
 -נעזאר .ש וודא ,ןיקראמוט .ל ריד ,ןאמטכיל .ש ,יטסירק .וו ,יקצולס
 -נרעב .מ ,שטיבאב .י ,ןאטרעבליז .א .שזניא ,וילקאזאק .וו .פעד ,טפיוה
 :שזניא ,ץאשגינעק < וודא ,וואניטנאטסנאק .ק ,רעגיירפ .מ ןייטש

 ןאצלאב .ש  .אקיריפ .פ .דנאילרעב .ש ,ןיימשנעדלאנ .ש .ןאקשנישמוב
 "ב .וודא ,ויגראעג .א .וודא ,יקפוואקרעצאלעב .ב ,יקסוואראדאט .ק .וודא
 דאבייל .ר ,יקסוואפאפ .ג .ןייטשפע ימ יךירדנעג יא ,סיגאפ .י ,יקפנובוד

 וודא ,וקסערגענ י ,ינאשטורופ -מ .וודא ,שטיווענאמס .ט .וודא ,שטיוו

 ,טאטופעד .יקסוואקטאיווס -וו ,וואראדאכראב .ם | ריד ,וואנאגארד .א

 .רעמערטראפ ה
 .(נאגאדעפ) ןאמרעסאוו .י ,ןעשמאדאעפ .ד .שזניא .אשמפוק .שזניא

 א .טארב >י וואסעבענ -מ .וודא :ןאזרעביל .מ ,וכסענאקאיד .ץאש -ו
 .קושפאל .י ,שטירדוא ,יקצעוואפיל ,טסינאראצ

 ריעה תצעומ לא תוריחבל בונישיקב "תדחואמה היטארקומידה" תמישר .38 'סמ
 .1926 ראורבפ

 רמאמב .םתגלפמ ירבח לשמ םידמעומ ועבת אל "ןויצ-יריעצ* חוכ-יאב
 רבסה ןתינ [ץנאלג .ל] יקדצ-ןב תמיתחב "טעברא ןוא דרע"ב םסרופש
 תונטק תוצובק לש ןהיתועפוה רשפאמ וניא תוריחבה קוחש רחאמ* :ךכל
 םינטק םיילאיצוס םינוגריאו תויטילופ תוצובק לע ןיא ,דחוימה ןפוצרפב
 ןוחצינ ןעמל אל םא .םינוש (םישוג) "םיקולב" תריצי לש ךרדב תכלל אלא

 וגתעידיביו ..."היצקאירה ןוטלשל הסובת ליחנהל ידכ תוחפל -- המדיקה

 ונטלחה ,ןהשלכ תוילאיר תויבויח תומישמ ונינפל גיצהל ןיא יחכונה בצמבש

 םיטארקומיד-לאקידר םידמעומ לש םתבוטל המישרב וניתומוקמ לע רתוול

 ."םייללכה םינויצה ןיבמ

 תיריעה תא שבוכ יטארקומידה ךועמה

 ,1926 ראורבפב 19"ב ,ריעה תצעומל תוריחבבו ,אובל הרחיא אל החלצהה

 תצחומ הסובת הליחנהו "תדחואמה היטארקומידה" לש המישרה החצינ



 ו היתוכרעמב תידוהיה היבארואסיב

 לש הגהב הכ דע הזחא רשא ,הירורגו "םילארבילה תגלפמ" תמישרל
 המיסחה זוחא תא הרבע אל םילארבילה תגלפמ .תילאפיצינומה הלהנהה

 תמישרש דועב ,יהשלכ תוגיצנב התכז אלו םיעיבצמה תולוקמ 20% לש

 .היגיצנ 36 לכ תא הריבעה "תדחואמה היטארקומידה"
 ולעפ הקורוסו ץלֶאּב ,בויהרוא תויזוחמה םירעב תוינויצה תויורדתסהה

 תריחבל םידוהיו םירצונמ תדחואמ תיטארקומיד המישר ןוניכל ןה ףא

 יפל ורחבנ רשא םידוהיה רפסמ .החלצהב וכו -- תוינוריעה תוצעומה

 -- ץלַאּבב :היה -- תומישרה ראשב וללכנש הלא דבלמ -- ולא תומישר
 .םירחבנה ללכ 24 ךותמ 7 -- הקּורוסבו ,7 -- בויהרואב ,םידוהי 1

 -העבראו ריעה-שאר -- םירבח 9-מ הבכרוה בונישיקב הצעומה תלהנה
 -- םינויצה חוכ-יאבמ םיינש ויה העבראה ןיב .םידוהיו םירצונ העברא
 ןיבמ םירחא םיינשו -- יקסניבוד סירוב ד"ועהו טפואהנזור לאומש ד"ועה
 עובק ןגס ,ןמרבליז רדנסכלא סדנהמה :םיידוהיה םינוגריאה ראש חוכ"יאב
 ד"ועה רחבנ ר"ויל .םיפסכה תקלחמ שאה ,ןמטכיל לאומשו ,ריעה-שאר לש

 תיגיגחה החיתפב ףתתשהל אב אוה .תונויצה ידהואמ ,ּוקסרודואית ןאיטסבס
 .הנוגה המורת םירה ףא וז תונמדזהבו ל"קהק תדיעו לש

 הקלחמה שארב דומעל דיקפתה לטוה טפּואהנזור .ש ד"ועה לע
 רקיעב ןווכמ היה הנידמה תוחרזאל תויוכזה תקידב קוח ןכש .תוחרזאתהל
 .םיטילפ רותב הניארקואמ ורזח בורקמ הזש םיבר םהיניב ,םידוהיה תערל
 הלעמל .אילפהל תוריסמ הליגו וז הדובעב ובורו ושאר עקש טפּואהנזור

 הקידבה תא ורבע רשא ,םידוהי יתלבו םידוהי ,החפשמ ישאר ףלא 11-מ

 ,טפּואהנזור לש ותלהנה תחת הדמע הקלחמהש ,הצחמו םינשה שולש ךשמב
 ךירעהש ,ןוסלריצ .ל .י ישארה ברה .ותמיתחב תומיאתמ תודועת ולביק

 בוחרהו ,"קדצה לאוג" םשב ול ארק ,טפּואהנזור לש ךרובמה ולעפ תא

 ץרפב דומעל העדי רשא ,תינויצה תורדתסהה לש גשיה ךכב האר ידוהיה
 .הדוקפ םויב

 תושדח תוריחב תעיבקו הצעומה רוזיפ

 תופוצר םינש 8 לש תוכמס הל הקינעה הקוחה רשא ,וז הרחבנ הצעומל

 םייסל ןתינ אל ,(דבלב ץוח יפלכ ,הארנכ ,ךא ,הרואכל ,תמדקתמ הנקת)

 -לאנויצאנ") "םיימואלה םירכיאה" תגלפמ ףא .םות דע הנוטלש תפוקת תא

 ינפב דומעל הלכי אל ,היטארקומידב הרמייתה רשא ,("םיטסינאראצ

 הקפתסה אל .הלש הירבח תרהט לע ריעה תצעומ תא ביכרהל ןויתיפה

 תעכ רחבנ ,ּוקסַארודואית ןאיטסּבס ד"ועה ,םדוקה ריעה שאר םוקמבש ,ךכב
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 ןוי ריעצה הרומה -- הלש גיצנה ,דחא הפ טעמכ ,הצעומה תאילמ ידילע
 .ורזופ ,המויקל הצחמו םינש שולש רחאל ,1929 רבמטפסב .ּוקסַארגַאנ

 המוקמבו ,תויטארקומיד תוריחב תרהט לע התעשב הרחבנ רשא הצעומה
 ףתתשהל תינויצה תורדתסהה הגהנ אל ,רומאכו .האורק הדעו התנומ

 .הלא ןוגב םייטארקומיד-יטנא תודסומב
 הלשממה התוויק ןהבו ,1930 סראמב 14-ל ועבקנ תואבה תוריחבה

 יסיסכטו ברה למעה ףא לעש אלא .התגלפמ ירבחל טלחומ בּור גישהל

 יכ .םידוהיה םע "קולב" םיקהל םעפה החילצה אל םיבורמה היטמולפידה

 םוכיסב .ידוהיה רוביצה יניעב באתסהל וז הגלפמ םג הקיפסה םייתניב
 היתוחטבה יולימל סחיב רקיעבו ,המויקל הנושארה הנשב הלשממה תלועפ

 הבזכאה ובהו ,בויחה לע הלילשה התיה הבורמ -- ,ידוהיה טועימה יבגל
 .תורירמהו

 לכמ תוחטבהו תוזרכה היה הוולמ בוש םידוהיה תולוק ירחא דייצה"עסמ

 רוביצה התפתנ אל םעפה ךא .ידוהיה טועימה לש ובצמ תבטהל םידדצה

 לש וילודישו וירבדל -- תינויצה תורדתסהה הנושארו שארבו -- ידוהיה

 ירבדלו ,דבוכמה הר ָאט ס רוסיפורפה ,"םיימואלה םירכיאה*" תגלפמ גיהנמ
 תוטהל הלע אלשמו !ןכש לכ אל -- ץֶאלּוקניא רבעשל ילארבילה רטסינימה

 ליעפהל וליחתה ,םתיא והשלכ קולב תמקהל תינויצה תורדתסהה יגיצנ תא

 הרָאטס ,םיביריה ינש .בורקמ הז המק רשא ,הריעצה הליהקה דעו לע ץחל
 הלבקתנ םיימוי לש ןויד ירחאו ,הליהקה תאילמ ינפב ועיפוה ,ץֶאלּוקניאו

 לש המישרב רשקתהל ,28 לומ 29 ,דבלב דחא לוק לש בורב הטלחה

 ."םיימואלה םירכיאה"

 תימואליתידוה* תיאמצעה המישרה תחלצה

 רקיע לכ םיפופכ םמצע תא ואר אל הליהקה תצעומב םינויצה םיגיצנה
 ירבח ראש .הנונקתמ תעבונה תוכמסה רדגמ תגרוחה ,הלאשב הטלחהל

 האצותכ .הזכ םועז בורל ירסומ ףקות וסחיי אל ,טועימב וראשנש ,הצעומה
 םיסרטניא ךותמ ,וז הטלחהל םינמאנ וראשנ םיטעמו .הרובחה הדרפתנ ךכמ

 קחציו רוש ןומולוס -- םיסכודותרואה יגיצנמ םידחא :אדירג םיישיא
 .תכאלמה-ילעב יגיצנמ קלחו -- ןייטשלקניפ

 ,תיאמצע המישר ,תדחואמה תינויצה תורדתסהה תמזיב ,המקוה זא
 ,תינויצה תורדתסהה ר"וי -- השארב ."דוד-ןגמ" :הנמיסו ,תימואל-תידוהי
 םינקסע -- ,ןהכ םייחו גרבנירג המלש ויה הימייסמו ,דנאילרב המלש



 1.09 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 תדוגאמ םיקלח ,"םידוהיה םירחוסה תדוגא" ופרטצה הילא .םיעודי םיינויצ

 *.תסנכה"יתב יאבג תדוגאמו םיספודותרואהמ ,הכאלמה-ילעב

 +רמאנ תיאמצעה תידוהיה המישרה לש זורכב

 ------ :תולגב דרופמהו רזופמה םעה לש ותודחא םכיניעב הרקי םא
 םא -- -- -- :תימואל תידוהי תוינידמ לש ןויערה םכבלל בורק םא
 -יככלמ ידידלע אל ונגוי ריעה תצעומב םכלש םינינעהש םתא םיצור
 ,תיטילופ הגלפמ יפתכ לע םשל וננתסה רשא ,םיטסינּוטרופואו אכניפ
 לעו ימואלה ונדובכ לע הנגהל דימת םירָע םהש הלא ידי-לע אלא
 3 רפסמ המישרה דעב ועיבצה -- ונלש םיימואלה םיסרטניאה
 %"דוד-ןגמ" השארבש

 םיבשותה לש עירכמה בורהשכ ,ללכהמ אצוי ןוחצינ הלחנ וז המישר

 36% רמולכ ,36 ןיבמ "םיטאדנאמ 13 הלביק איהו ,הדעב עיבצה םיידוהיה
 ךאצלאב לאומש ,דנאילרב המלש :םינויצ 7 םהמו ז,םיטאדנאמה לכמ

 לפראפ השמ ,יקסניפּוד סירוב ד"וע ,ןייטשפא השמ ,ןייטשפא והילא ריד
 המישרה יפל םידוהי 11 דוע ורחבנ הזל ףסונב .טפּואהנזור לאומש די'ועהו
 םיטאדנאמה 23 ראש לכ הלביק רשא ,"םיימואלה םירכיאה" תגלפמ לש
 זוחא תא ורבע אל םירחאו םיסורה ןוגריא ,םילארבילה תגלפמ) הצעומל
 םיריצה רפסמ ,אצמנ .(דחא טאדנאמ ףא ולביק אלו 20% לש המיסחה

 5.0) 36 ללכמ 24-ל עיגה ורחבנש םידוהיה
 םע תורשקתה ךות ,הדשה-ירעמ המכב םינויצה וגלפתנ ,רעצה הברמל

 המישרה ןויערו .(דועו שָארַאלַאק ,רֶאדנָאּב) תויללכה תוגלפמהמ תחא

 אל היליקו הקורוס ,הבואילב .לשכנ הלא תומוקמב תיאמצעה תידוהיה

 דחא ריצ ףא וריבעה אלו המיסחה זוחא תא תויאמצעה תומישרה ורבע
 םצעב לבא ,(תומישרה ראש יפל ורחבנ םירחא םידוהי םיגיצנ) ןהלשמ

 המכב םג תויאמצע תוימואל תוידוהי תומישר ומקוה תידוהיה הגלפמה תמזיב .4
 רבעשל "הינואינואה" ר"וי לש השארב ,אפוג טשראקובב ףאו ,טאגירה ירעמ
 ירצוי תא התניג המצע "הינואינואה" .ןרט ש ףלודא ץימאה םחולה -
 ןקסעה ללכנ התמישרבו ,תילארבילה הגלפמה םע הרשקתה ,תידוהיה המישרה
 אל טשראקובב תיאמצעה המישרה ,םנמא .פרא ק הירוה עודיה ינויצה
 הנגפה םושמ הזב היה ךא ,תולוקה ללכמ 20% לש םומינימה תא הלביק
 = .הבושח תימואל

 .ןוזדוד לדנמ לש ודוסימ ,"דוד"תיב" ןויכרא 5
 .ר.א -- הינמורמ בתכמ ,1930 ינויב 1 ,ד"י "םלועה"

 בונישיקב תידוהיה היסולכואה התוויה 1930 ףוסב היסולכואה דקפימל םאתהב 1
 .היסולכואה ללכמ 36% (םירברפכ הילא ופרטצנש םיכומסה הירפכ לע)

 .1930 סראמב 22"מ ,טשראקוב ."הרטסאונ הירטשאניר" 8
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 תאז תמועל .הבושח תימואל הנגפה םושמ היה תדרפנ תידוהי המישר תגצה
 תא ריבעהל ןמרקאבו ץֶלָאּבּב תויאמצעה תוידוהיה תומישרה וחילצה
 .24 ללכמ 11 יפל -- ןהלש םידמעומה

 השמיש היבאראסיבב תינויצה תורדתסהה לש וז תיבקע תימואל תוינידמ
 .ץראה יקלח ראשב םג םיפיעסה יתש לע םיחסופה לכל בוט חקל

 ימואל גוצייל דוסי תליטנ

 הגה דיל תוגלפמה הנש ידימ ופלחתה ,1931--1933 ,ןכמ רחאלש םינשב

 לכ תונמל -- הינמורב תלבוקמ התיהש הטיש הטקנ תחא לכו ,ןוטלשה

 העשל הידהואו הירבח ןיבמ ריעה תלהנהל תוינמז תודעו םוקמ לכב םעפ

 אלו הז יטילופ קחשמל ,רומאכ ,די הנתנ אל תינויצה תורדתסהה וליאו .וז

 תתידוהיה היסולכואה לא זורכ םוסריפב הקפתסה איה .קלח לכ וב הלטנ

 וליאכ םעפ ידימ וכרענש תויתוכאלמה תוריחבב תילמיסכאמ תופתתשהל

 תמיסחב עייסל ךכזידי-לעו ,יללכה דדומה תלדגה םשל קרו ךא ,ןיע תיארמל

 ונופצמל היה ןותנ העבצהה ןפוא .םיטסיזּוקהו היצקאירה ישנא ינפב ךרדה
 ךליאו זאמ .םיימואלה םיסרטניאה תפדעה ךות דחאו דחא לכ לש ידוהיה

 תוגלפמה לכ וקרופ ףוסבלש דע ,תוימשיטנאה תוגלפמה וכלהו ומצעתה

 ,"ימואל זוכיר* לש הדיחא הגלפמ המקוה יתוכלמ-וצ יפלו ,תויטילופה
 .והשלכ ימואל גוצייל תורשפאה הלטינו



 םירחבנה-תיבב גוציי

 םהירוזאל הינמור ידוהי לש הסיפת ילדבה

 -- הינמורל םישדח םילבח לש םחופיס םע ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחא

 םיצוביקל הירוטסיהה הנמיז -- הינאווליסנארטו הניבוקוב ,היבאראסיב
 םיינידמ םיאנתבו םינוש םירטשמ ילעב תוצראב הכ דע ויח רשא םידוהיה
 ינושה לבא .םידוהיכו םיחרזאכ ,םידיחא םייח-יאנתב םייקתהל ,םילדבנ

 רשגל היה ןתינ אלו ,ידמל היה רכינ תינידמה םתסיפתבו תימואלה םתרכהב

 תורישי ולפיטש םיניינעב דבלמ ,הובגמ הארוה ףקותב הליל-ןיב וילע

 .ץראה ןיינב ןעמל תולועפב

 .תונושארה תוריחבה תארקל

 תוריחבב הנושארה םעפב ףתתשהל םיחפסנה םילבחהמ םיחרזאה וארקנשמ
 ,תונושה תוינידמה תוגלפמה לש דייצה ליחתה ,1920-ב ,ינמורה טנמאלראפל
 תוזוחמב .םידוהיה תולוק ירחא ,ןתטלשה הגה דיל תופוכת ופלחתה רשא

 םידמעומה תמישרב דימעהל ,בורל ,ןהילע היה לבוקמ לודג םידוהי"זוכיר לש
 ןויבצ אללו ירוביצ לקשמ אלל -- בורה-יפ-לע ."ןהלשמ ידוהי* הריחבל

 תשורחה-תיב לעב ,הזוחאה לעב ,וינודאל דוגסל ןכומה -- והשלכ ימואל

 ןהל רזוע היה הלה ."תיפירהמ"ה תא עברא-לע וינפל דוקרלו ,הזל המודב וא

 לכל תוחטבה רוזיפ ,תסנכ-יתבב תועפוה ידי-לע ,םירחובה תולוק תשיכרב
 ול םירזעל ריבכמל תוישממ תובטה תקנעה ידכ דעו ,לארשי תדע להק

 יבגל ןהשלכ תויובייחתהמ תוגלפמה ויה תורוטפ הזכ בצמב .וז הכאלמב

 תנשב תוריחבל בצמה היה ךכל המודב .ימואל טועימכ ידוהיה ץוביקה

2 

 איבהל ינלוכי תויטילופה תוגלפמה דצמ םידוהיה תולוק ירחא דייצה-תטיש לע .1

 עריא םא ףאו ,דחאב קפתסא םלוא .תוריחבה תלומעתמ םיזוירוק הברהו הברה
 :ריעה יסאיב ,התנכש ,הבודלומב אלא ,היבאראסיב ימוחתב אל רבדה
 לש ותושארב ,םילארבילה תגלפמ לש המישרה יכמותמ םידוהי םישיא
 הייצחו תיאכרא הייצחש ,שידיי תפשב זורכב םידוהיה רוביצ לא ונפ ,ונאיטארב
 לש הנמיס אוהש ,בלצה דעב עבצה ...לארשי עמש" :ןושלה וזב ,תיזעול

]51[ 
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 הינמורב (םידוהיה תודגאתה) "הינואינוא"ה התיה ןכמ-רחאלש םינשב
 הירוהו ןמרדליפ .ו ר"דכ םיבושח רוביצ-ישגא ודמע השארבש ,הנשיה
 "םילארביל"ה תוגלפמ םע רקיעב הלועפ תפתשמ ,(קהבומ ינויצ ןקסע) פראק

 תוריחב-עצמב םירחובה ינפב עיפוהל ןתינ אל םהל ףא ."םינאקסַָארַאווַא"הו
 םוחתב ןה ,ידוהיה טועימה לש ויתויוכז לע הנגה םושמ וב היהיש ,והשלכ
 התיה םתפיאש לכ ןכש .תימואלה הימונוטואה םוחתב ןהו ימואלה ךוניחה
 תיתדה הליהקה .ינמורה םעה לש םיינידמהו םייתוברתה םייחב תורעתהל

 ףא הזמ רתויל .לארשי"ינב תדע לש היכרצ לכ תא ,םתעדל ,תקפסמ התיה

 התוא לש היתויחנהל ויה םיפופכ -- ינש דצמו ,דחא דצמ הז .ופאש אל
 .טאדנאמה תא לבקל ודמע הנממש ,הגלפמ

 לע תינויצה תורדתסהה הדמע הינמורל היבאראסיב לש החפסיה ןמל

 .ינמורה םירחבגה-תיבב ידוהיה טועימה דצמ והשלכ גוציי רסוחבש ,יוקילה
 םירי רשא ,ץראה ילבח לכל דיחא יטילופ ףוג תמקהל רותחל הלחה ןכלו

 םידוהיל וקנעוהש תויוכזה רמשמ לע דומעיו תידוהיה תוימואלה לגד תא

 .םולשה"יזוח ףקותב

 תוריחבה תארקל השענ ימואל-ידוהי גוצייל יוטיב תתל ןושאר ןויסינ

 "הינּואינוא"ה םע םגו תינויצה היצארדפה םע ףותישב ,1920 יאמ ףוסב
 ,תיאמצע תידוהי המישר השגוה (הנשּופאל) בונישיק זוחמב .טאגירהמ
 ןוסלריצ .ל .י ברהו ?,טנמאלראפל  ןהכ-ןייטשגרב בקעי רד -- השארבש

 ינויצ ןקסע *,(רשימ) רטכש השמ ד"ועה לש ותושארב -- ץלָאּבּב .טאניסל

 לש םתושארב ,יסאיב תיאמצע תידוהי המישר השגוה ןכ .יסאימ םדקתמ
 .רטכש השמ ד"ועהו טשראקובמ ןרטש ףלודא ר"ד

 ומסרפתגש רחאל קר ."טנמלראפל תוריחבב תימואלה תילארבילה הגלפמה
 ,"טעברא ןוא דרע") תידוהיה תונותיעב ,שדוקה-לוליח םצע לע תופירח תובוגת
 ,"היריאּוטנימ"ו 26.222 םוימ 23 'סמ ,"ןויצרריעצ" לש ודוסימ ,בונישיק
 ,םיזורכה לע קבדוה ,(3.3.22 םוימ 947 'סמ ,וסיז .ל .בא לש ודוסימ ,טשראקוב

 ןעליפ םעד ץטריטאוו :דבל םילמב יאלט ןיעמ ,בלצה ,שרופמה ןמיסה םוקמב
 בלצה דעב ועיבצה) ייטראפ ןעלארעביל לאנאיצאנ ןאפ ןמיס רעד -- ץיארק
 .(תימואלה תילארבילה הגלפמה לש הנמיס -- םלשה

 ,טשראקוב -- ןרטש ףלודא ר"ד ,ץלָאּב -- ןמרטסָאו ר"ד :ויה םידמעומה ראש .2
 -- שטיבאּב פיסוא ,רָאדנָאנ -- רשיפ ד"וע ,יסאי -- (רשימ) רטכש השמ ד"וע
 -- סיגאפ ףסוי ברה ,טשראקוב -- (רימע לאכימ) ןמסייו ושימ ד"וע ,בונישיק
 .ל םהרבאו ,ןאמרקא -- ןייטשלימ השמ ,בונישיק -- ץיבָאלינאס .י ,בויהרוא
 .טשראקוב -- ּוסיז

 "נשריה הראלק ותייער .1966-ב רטפנו הנח"סדרפב יאלקח קשמ םיקה 1928-ב 3

 תא התוויל רשא ,ןושארה ינויצה סרגנוקה יפתתשממ ידיחיה דירשה -- ןוז
 .יסאימ ריצ רותב היחא
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 היהש ,ףלוסמה תוריחבה קוח תאפמ ,םרב .תולוק לש רכינ רפסמ ףסאנ

 בור הלביקש המישרל תדחוימ תוכז תיינקהו תויסחיה ןורקע לע ססובמ

 הדבועה םצע ךא .דחא ידוהי ףא רחבנ אל -- טועימה-תומישר תערל ,יסחי
 תינויצ הנגפה םושמ הב היה ,תיאמצע תימואל-תידוהי המישר תשגה לש
 .תואבה תארקל ידוהיה ץוביקל תיטילופ הכרדהו הבושח

 1922-ב תוריחבה

 יאבאראסיב-לכ ףקיהבו תיטארקומיד תידוהי המישרב עיפוהל ינשה ןויסינה
 זכרמ היה ךכל םזויה .1922 סראמ תליחתבש תוריחבה תארקל השענ

 : םירכינ םידוהי-יזוכיר לש תוזוחמ םג ויה בונישיקל ףסונב ."ןויצדיריעצ"
 תומישרה שארב .ולא תומישר וגצוה םהב ,הקורוסו ןיטוח ,ץלֶאּב ,בויהרוא
 השמ ד"ועהו (צ"צ) ואדנל לאכימ ד"ועה ,ןהכ-ןייטשנרּב בקעי רד :ועיפוה
 תובלושמ תוקובא יתש -- ויה הלמסו המישרה לש הנמיס .יסאימ רטכש
 ."דוד-ןגמ" ךותב

 עיפוהל הליחתמ םיכסה ןהּפ-ןייטשנרּבש דועב .הנושמ רבד הרק זא םלוא

 ןכמ רחאל ןתנ ,תוזוחמב הגצוה רשא ,*תיטארקומידה תידוהיה המישר"ב
 לש ותושארב "תימואל תידוהי המישר"ב םג בונישיקב עיפוהל ותמכסה תא

 "הינואינוא"'ה שאר ,ןמרדליפ ר"ד םע ...דחיבו ןוסלריצ .ל .י ברה

 ןוגריא תלאשב רתויב םיפירח םיבירי ויה הלא ינש ירהו .טשראקובמ
 תינויצה תורדתסהה ישאר המשב ולגדו הוזחש יפכ ,תימואלה הימונוטואה
 אפוג ןהפ-ןייטשנרב ר"ד לש ותושארב םייללכה םינויצה .היבאראסיבב
 (םנושלב) "תלעופ הכשל" ומיקה ףאו התמשגה ןעמל וקבאנ ,"ןויצ-יריעצ'ו

 השע ןוסלריצ ברה .(414 'מע "תוליהקה ןוגריא" קרפב ליעל האר) וז הרטמל

 ךותמ -- ןמרדליפ וליאו ,הליהקה ייח לע תדה תא טילשהל ןוצר ךותמ תאז

 רשקתה ףא ןמרדליפ ר''ד ,וזמ הריתי .תוללובתהלו העימטל תקהבומ היטנ
 רשא ,וקסנוי הקאט ,םיביטברסנוקה תגלפמ שאר םע תחא הנועבו תעב
 ריעב ותמישרב ותוא ללכו ,ימואל טועימכ םידוהיב ריכהל ובוריסב דימתה

 יניעב התארנ תימואל תידוהי המישרב ןמרדליפ ר"ד לש ותוללכיה .ץאלאג
 אובל ןומיאהו תוכמסה ןתנית הזכשל םאה .ודיצמ הסג תועיבצכ םיבר
 ,רקיעהו ?ימואלה ידוהיה טועימה לש תויתימאה ויתועיבת תא גיצהלו

 רותיו ךות ,הלא םיבירי ינשל "יוסיכ" תתל ןהּכ-ןייטשנרּב היה יאשר םאה

 -לוקיש רסוח לש תאזכ הבר הדימ 1 "תיטארקומידה תידוהיה המישרה" לע
 ףא םינויצה יבוט תא ועיתרה קיתווה גיהנמה דצמ תוריהז רדעיהו תעד
 .הדשה"ירעב הררשש תורמרמתהה לע רבכ רבדל אלש ,בונישיקב



 יקציניו דוד 4%

 -".לטטצ לאנאיצאנ שידיא.-ז
 אל 7 ט א כ עם זיא %

 \ ,זאסלעריצ ברה
 ו והכ"ןיימשנרעב .מ ,י ר'ד םאנעסזיא

 א 1 יקצולפ .ב .ם רר אל

 16. 21 טנעמאקראפזיא
 וב

 שמיבאב .ס .י ואסלעריצ ברה
 בילטאנ .א :מ !חכ"וייטשנרעב .מ .י ריד

 םילוגראמ :5פ %  זאמרעדליפ .מ טסירוי ר'ד
 גרעבנעטכארט .ל 6 יסצולס ב :מ ר'ד

 ולטעצ ולאנאיצאנ זשיריא םעד ראפ טמיטש .זדיא

 .לראפ א 11ן"דוד / 2 ב יבמ

 (7 'סמ) טאניסה לא תוריחבל בונישיקב תימואל-תידוהיה המישרה .39 'סמ

 .1922 סראמ .(11 'סמ) טנמאלראפה לאו

 "טעברא ןוא דרע" -- תונותיעב סומלופ להנתהו יבמופ ךוסכיס ץרפ
 "הינואינוא"ה ןועובש) "טילָאארזיא לּורָאירוק" ;הזמ "דיא רעד"ו ,הזמ
 (טשראקובב םימדקתמה םינויצה ןומוי) "היריאּוטנימ'ו ,הזמ (טשראקובב
 ידי"לע ךרענש ,תוריחבה עצמ תא ןכל םדוק רשיא ןהכ-ןייטשנרּב ןכש .הזמ
 תשגהב לופיט םשל תומוקמל ואצי רבכ ויחילשו ,"ןויצ-יריעצ" זכרמ

 ."תיטארקומיד תידוהי המישר"
 .היסולכואה ברקב המוצע תכובסתלו תוחומה לובלבל םרג הז לכש ,ןבומ

 ךוסלריצ ברה ןיב יאשח םכסה ןיעמ לע עדונשכ ,תוחורה ורעס רקיעבו
 לע ןמרדליפ ןעמל ורתווי ויפלש ,ןמרדליפ ר"'ד ןיבל ןהכ-ןייטשנרב ר"דהו

 .ורחביישכל ,טנמאלראפב םמוקמ

 ,תוחחמב הגצוהש ,"תיטארקומידה תידוהיה המישרה" התכז םייתניב
 הקורוסב : תונוטלשה דצמ דבכה רוריטה ףא לע ,רוביצה ברקב הבר הדהאל

 ,הרָאטס .ק 'פורפה לש ושארב םירכיאה תגלפמ ירחא ,ינשה םוקמב האצי
 ןוטלשה תגלפמ ירחא ,ינשה םוקמב ןכ"םג -- ןיטוחב ;יסחי בורב התכזש
 םוקמב -- ץלָאּבּב ;עירכמ בורב הכזש ,ץֶאלוקניא רטסינימה לש ושארב
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 * תומוקמה תא םהיניב וקליחש ,ץֶאלּוקניאו הרָאטס תומישר רחאל ,ישילשה
 ירמגל םדי תא בויהרואב םינויצה וכשמ ןהפ-ןייטשנרּב םע ךוסכסה בקעב)
 5.(הולטיבו המישרהמ

 הרשפיא אל ,דאמ הובג המיסחה זוחא היה היפלש ,זאד תוריחבה תטיש
 אל רלוקה תא ולתש ויה ךא .דחא טאדנאמב ףא תוכזל תוידוהיה תומישרל

 ךוסכסב םג אלא ,הינמורב זא םיגוהנ ויהש ,םימוגפה תוריחבה ירדסב קר
 תוריחבה יניינע לוהינ םרג ,ךכיפל .רוביצה לש ונומא רועריעבו ימינפה

 .זכרמה תא םידחא ובזע הזמ האצותכו ,צ"צ זכרמ ירבח ןיב ףא ינמז גוליפל
 תרעסו ,םנקיתל םיניינעה ורזחש דע בר ןמז רבעו הגלפמה שפנב עגנ רבדה
 .הככש תוריחבה

 וילע לעפוה בונישיקב ןוסלריצ בהה לש ותריחב רחאלש ,היה רבד ףוס

 ומוקמ לע רתווי לבל ,ןוטלשה יגיצנ דצמ ןהו םידוהיה יגיצנ דצמ ןה ,ץחל

 ,יגשה בשומל דע קר ורותיו תא החד ברה .ןמרדליפ ר"ד תבוטל טנמאלראפב

 שיגה ,1922 רבמבונב 28-ב חתפנש ,ףרוחה בשומ ינפל דוע םימי 5 ,םנמאו
 תא דחא"הפ החד טנמאלראפה ,םרב .טנמאלראפה ר"ויל ותורטפתה תא
 ברל דחוימ חילש חלש ףאו חנ אלו טקש אל ןמרדליפ .ברה לש ותשקב

 אל רבכ ךכל .היינשב ותורטפתה תשקב תא טנמאלראפל שיגהל ,השירדב
 ,"הינואינוא"ה לש הנותיע דצמ הצמשהל הכז הז ףלחו ,םיכסהל ברה לוכי

 יולג בתכמ םסריפו ודובכ לע ןגהל ץלאנ ברה ."טילֶאארזיא לורַאירוק"

 .ןמרדליפ םע ךשוממה ןתמו-אשמה תולשלתשה לע תיבונישיקה תונותיעב
 % םיארוק ונא ברה לש םיענכשמה וירבד רתי ןיב

 תשקב לע בל-ץפח ךותמ יתמתח רבמבונל 23-ב -- -- -
 -יאב תקמונמ איהשכ ,ןמרדליפ ר"דה ידי-לע הכרענש תורטפתהה
 ךמסימה לע יתמיתח .ידיקפת תא תואלמל ידיצמ תטלחומ תורשפא
 ןעמל ןמרדליפ לש ותושרל רבעוה אוהו ןוירטונה ידי-לע הרשוא
 םלוא .טנמאלראפה לע דּוע יתמלח אל ףא זאמ .ותדועתל ושיגי
 תיתילכת הפקשה תדוקנמ ףאו תידירוי הניחבמש ,ךכ אצי רבדה
 תומושר'] "לאי'ציפוא לּורוטינומ"ב .שארמ ותוארל היה רשפא-יא
 תורטפתהה תשקב' יכ העידי המסרפתנ רבמצדל 8 םוימ ['הלשממה
 הפ התחדנ איהו שדוחל 6 םויב טנמאלראפה תעבצהל הדמעוה
 ר"וי תאמ בתכמ ,ליגרכ אלש ,לבקמ ינא רבמצדל 9-ב :דועו .'דחא
 תובישיב ףתתשהל ינממ שקבמה ,ונאילרוא 'אה ,טנמאלראפה
 תאמ קרבמ ינא לבקמ בושו -- -- -- .טנמאלראפה לש האילמה

 .1922 סראמב 19 ,26 'לג ,בונישיק ,"טעברא ןוא דרע" 4

 .1922 ראורבפב 19 ,22 'לג ,םש 5

 דופתה תיב" תיירפסב רשא דוד"תיב .מ ןויכראב אצמנ ,ורוקמב ,אלמה חסונה .6

 .ביבא-לתב הטיסרבינואה דיל "תוצ



 קציניו דוד 15066

 דחוימב אב ףא ןכמ רחאלש ,רדגאמ רמ תאמ בתכמו ןמרדליפ 'אה
 ךכ לע .תורטפתהה תשקב תא שדחל ינממ שרדו בונישיקל ילא
 יהשלכ תירסומ הבוח רתוי יל ןיא יב ,הרומג תויטלחהב יתינע
 לכ לש וינפב קוריל ןתינ אל םינפ םושב .ןמרדליפ 'אה יבגל
 ,םיליגר יתלב הדהאו דובכ ישגר יבגל עיבה רשא ,טנמאלראפה
 .תורטפתהה תשקב תא היינשב שיגהלו ףצחתהל אובא אל ךכיפלו

 יפל טאניסל רחבנ ,ןרטש ףלודא ר"דה ,"הינּואינגא"ה אישנ ,בגא ךרדבו)

 .(טשראקובב "םיירארגא"ה תמישר
 ומויק לרוג ץרחנ ,וז תוריחב תמחלמב היסומלרדנאהמ הרישי האצותכ

 1.1920 לירפא ףוסב דסונ רשא ,("ידוהיה") "דיא רעדי ןומויה לש

 ימואל גוצייל רישכמ -- תידוהיה הגלפמה

 ירוזא לכב םידוהיה תוחוכ לש רתי"דוכילב יכ ,הרכהה הלשב ךכ ידכ ךות

 גוצייב תוכזל ,תונתשהל הייושע התיהש היצאלטסנוקב ,היהי ןתינ הנידמה
 ראשבש םיינויצה םימרזה יגיצנ ןיב םיעגמה .תואנ רתוי וא תוחפ ימואל
 תינכת לש דרפנ יתלב קלחכ הווהה-תדובע סיסב לע ודמע רשא ,םירוזאה
 ןודעומה" טשראקובב דסונ 1926 ראורפבו ,ירפ ואשנ ,תימואלה הייחתה
 הגלפמה" -- דיתעב דיחאה יטילופה ףוגל ןיערגכ ."ימואלה ידוהיה
 ."תידוהיה

 יוליגל הדגנתה רשא "הינואינגא"ל דגנ-לקשמ הווה הז שדח רישכמ

 ידוהיה ץוביקה לש ותּורעתהב הלגדו םינפ יניינעב תימואל-תידוהי תוינידמ

 תרמצב םישיאל ויה םיברוקמ "הינואינוא"ה ישאר .ינמורה םעה ייחב
 ףאו תינמורה תודהיב "הסיעבש רואש"כ םמצע יניעב וארנו ,תוגלפמה
 ףאו -- םהיניעב התיה תאז תמועל .תוגיהנמה-סכ לש םייעבט םישרוי

 ,ידוהי ןיינע לכל הרַעהו תססותה ,היבאראסיב תודהי -- תונוטלשה יניעב

 .ןהמ ףדונ "םזיבשלוב"ה חיר רשא ,תוינכפהמ ,תולוספ תוטישב תלגודכ

 "האינומשח" םיטנדוטסה תצובק התיה תיבאראסיבה תודהיל רתוי הבורק
 ,("הייחתה") "הירטשאניר"ה תא ןכמ רחאל המיקה רשא ,הנשיה"הינמורמ
 הלועפה חטשב ןויסינו תימואל-תידוהי תרוסמ תלעב ,הניבוקוב תודהי ןכו

 םחורב רתוי ויה םיבורק הינאווליסנרטבש םיימואלה םיגיצנה םג .תינידמה
 םימרוגה תעבהא ןיב סיסבה רצונ ןכלו .היבאראסיבו הניבוקוב לש וזל

 .הינמורבש תימואלה תודהיה םשב תפתושמ תינידמ הלועפל הלאה

 וליאו .1928-ב קר ,יקלח ןפואב ,לועפל תידוהיה הגלפמה הליחתה םצעב

 .5] 'מע ,"תימואל תונותיע" קרפ ,'א ךרכב האר םיטרפ 7
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 התמקה ןויער וכרצ יד לישבה אל דוע 1926 יאמ ףוסבש תוריחבה תארקל
 הגלפמה הכלהו המצעתה תאז תמועל .תינמור-לכ תידוהי הגלפמ לש

 האצי רשא ,תינסראה תימשיטנאה תוליעפה דואמ החתפתה .תימשיטנאה
 ונאירדוק הילָאז בהלנה ודיסחו הזּוק רוסיפורפה לש ושרדמ-תיבמ

 ריאמ ר"ד קיתווה הגיהנמ לש ותושארב ,הניבוקובב תינויצה העונתה
 הסרג .,ץיבונר'צב תידוהיה הליהקה שארב העש התוא דמע רשא ,רנּבָא
 לכ תא תאזכ תעל לצנל הטילחהו (תישעמ תוינידמ) "קיטילופ-לאיר"

 רשא ,םיקקוחמה יתבל תידוהי תוגיצנ סינכהל דבלבו תומייקה תויורשפאה
 םג התיה תאזכ .רחביהל ודמעש ,הזּוק ישנאל והשלכ ידגנ-לקשמ הווהת

 תורדתסהה .ןוסלריצ בייל-הדוהי ,היבאראסיב ידוהי לש ישארה ברה תעד

 ,"ינויציזופואה קולבה* לש תובושחה תועלצה תחאכ ,הניבוקובב תינויצה

 "םילארבילה" ןוטלש תא ליפהל חילצהו ץיבונר'צב הנורחאל ןגראתה רשא

 תארקל םג הז הלועפ"ףותישב ךישמהל ןוכנל האצמ ,ריעה תצעומב

 חוכזיאב םהיניב ."קולב"ל םיפתושה ולביקשמ ,ןכלו .תויללכה תוריחבה
 תגלפמ -- ּוקסָארָאווַא לארנג לש "םעה תגלפמ* תעצה תא ,םיטועימה ראש
 ,ןוטלשב םפילחהל הארקנ רשא .,-- "םילארבילה" תגלפמ לש םיללצה
 .תינויצה תורדתסהה םג הז םכסהל הפרטצנ ,תוריחב-םכסה התיא תורכל
 *ינויציזופואה קולבה" יגיצנ : רמולכ ,דבלב ינכט היה תוריחבה"םכסה ,בגא)

 תולת לכ אלל ,תטלשה הגלפמה םעטמ תוריחבל םידמעומה תמישרב וללכנ

 שמיש םינפה-רש דיקפתבש הדבועה ףא לע תאזו .(תוריחבה רחאל הב
 ולוהינבש ,הגוג ןאיוואטקוא ררושמה .עודי ימשיטנא ןקיטירואית
 ריצ רותב רנּבָא ר"ד רחבנ םכסההמ האצותכ .תוריחבה ורבעוה וחוקיפבו
 וז ךרדב .טאניסל -- ץיבונר'צמ רגילק לראק ר"ד ותימעו ,טנמאלראפל

 %.טאניסל -- ןוסלהיצ בייל-הדוהי ברה בונישיקב םג רחבנ

 איה .היבאראסיבב תינויצה תורדתסהה לש התדמע התיה וזמ הנוש

 היה הלש םינפה-רשש ,ּוקסרַאווא תגלפמ ,םעה-תגלפמל הדי תא תתל הנאימ

 התיה תינויצה תורדתסהה .ףירח יוטיב רשוכ-לעב יאנק ,קהבומ ימשיטנא
 -לאנויצאנ"'ה תגלפמ ישאר םע םיקודה םייתודידי םיסחי זאמ תמייקמ
 ,הרַאטס ןיטנאטסנוק עדונה 'פורפה :(םיימואלה םירכיאה) "םיטסינאראצ
 הררש היתורושבו ,תמדקתמל הבשחנ וז הגלפמ .םירחאו הפילאכ ןאפ

 תחיתפב ,רתכהימואנל הבושתה-ירבדמ םיעטק ,4597ו 458 םידומע ,ןלהל האר 8
 םוימ טנמאלראפה תאילמב -- רנבא ריאמ ר"ד תאמ ,םיקקוחמהייתב בשומ
 ותואב ךרעב ,טאניסה תאילמב -- ןוסלריצ .לי ברה תאמו ,1926 ילויב 3
 .651--6% םידומע ,ןמז
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 תונורחאה תוריחבב וז הגלפמ םע םינויצה ףותיש .היטארקומיד לש הריווא
 תמישהל עירכמ ןוחצינ ליעל רומאכ ,איבה בונישיקב ריעה תצעומל

 .םילארבילה תגלפמל תחצינ הסובתו "יטארקומידה-קולב"ה

 לכ וטילחה ,תישפח תוריחב-תלומעת לוהינל ורצונש םיישקה לשב םלוא

 עיפוהל אל (א .דחא הפ (יחרזמהו תודחאתה"צ'צ ,כ"צ) םינויצה םיזכרמה
 ורקל (ב ;יהשלכ תיטילופ הגלפמ םע ףותישב .ןגרואמ ףוג רותב תוריחבב
 םיביסרגורפכ םירכּומש" הלא לכל תוריחבה תכרעמב עייסל ידוהיה רוביצל

 ןהו םישעמב ןה ,םידוהיל האנישב םמצע תא ומיתכה אלשו םיטארקומידו

 ידוהיה רוביצל "ארוק לוק" םסרפתנ ףא הז ןבומב ."הלאכ םישעמל הייטנב

 זמרבו .היקנ ןושל תינויצה תורדתסהה הטקנ ךכב ".תידוהיה תונותיעב
 ןכמ רחאל רשאל יחרזמהו כ"צה וענמנ אל תאז םע .גהנתהל ךיא ,דבלב

 "םיטסינאראצ-לאנויצאנ"ה תמישרב ואדנל לאכימ ד"ועה לש ותודמעומ תא

 .היּולגו תימשר תוריחב-תלומעת להנל ,ןבומכ ,בייחתהל ילב ,ןיטוח זוחמבש

 לש וחוצינב .הלא תוריחבב וז המישרל םייוכיסה ויה ידמל םישולק יכ םאו

 רשא תוגלפמה לכ לע לבוקמ היהש ,רוריט לש בצמבו הגוג םינפה רש
 הלועפ"ףותישמ הידי תא תינויצה תורדתסהה הכשמ אל ,הכ דע ץראב וטלש

 ,דיתעה תארקל םיינידמ םילוקיש .םיטסינאראצ-לאנויצאנה םע הז יקלח

 הוכירדהו היניע דגנל ודמע ,ןוטלשה הגהל וז הגלפמ ףוס ףוס עיגת תע

 ךרע קר היה םידוהיה תעבצהב ;םעפה רחבנ אל ואדנל םנמאו .הישעמב

 .םידוהיל התאנישו הרוחשה היצקאירה ןוטלש דגנ םהיתושגרל יוטיבכ

 םואנל הבושתב ,1926 ילויב 13-ב ,טנמאלראפה בשומב הרוכבה"םואנב

 תידוהיה הייעבה לע הרורב הרהצהב רַנּבַא ריאמ ר"ד עיפומ ,רתכה
 ןכש .הגידמב

 םישורד ,הכלהל קר .דבלב יתקוחתה םוחתב תונורתפב יד ןיא
 -- - 7- .השעמל תונורתפ

 ןכלו
 םיעבות ונא ------ .הירט הכמכ הינמורב םידוהיה תלאש תיארנ

 הנגה םשל קר אלו .םיחרזאה ראש לכלכ תויוכז-ןויווש הכולמה תאמ
 םג אלא ,ץראה תקוחתל דובכ סחי ךותמ ,ונייח תחטבהו ונשוכר לע
 ,דואמ םישיגר ונא ךכל .המצעלש הדובכו ונתמוא לש הכרע ינפמ
 יתדמע -- -- -- .וז ץראב םינכושה םימעהו םיחרזאה ראשל המודב
 ומש הזה תיבב ןייוצי תופוכת םיתיעלש ,ךכ לע קומע רעצ ךותמ
 אלו ונחנא םידוהי .[ןודוהי] 'ןאדי'ז' ןובלעו יאנג-תלימב ידוהיה לש
 סחי דגנ םידוהיה ירחוב םשבו ינא ימשב החומ ינאו ,'םינאדייז'

 47.5.1926 ,18 (109) 'לג ,"טעברא ןוא דרע" 9
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 ,תיבה יריצ לכל ןכו ,שארב בשויה דובכל הנופ ינא .הז בילעמ
 .תידוהיה המואה ללכל ןכו ונילא ישיא דובכ סחי תשקבב

 תרדוחו תטשפתמה תוימשיטנאל רנּבָא שידקמ 15.12.26 םוימ ומואנ תא
 וארנ רשא ,הניבוקוב ידוהי לש ןמאנ גיצנכו .ץראבש םייחה ימוחת לכל
 רנּפָא אב ,םיאורק יתלב םיחרואכ ןאכל ורדחש "םירז" םימשיטנאה יניעב
 קרפ תמאה ןמ םלעתמה לכל דמלל םג -- בגא ךרדבו .םהילע תוכז דמלל

 ידידלע ונמזוה תומדוק םינשב דוע רשא ,הלאה םידוהיה לש םהיתודלותב

 ץעה-תיישעת תא -- דחוימבו ,רחסה תא חתפלו אובל תונוטלשה ישאר

 ופ.םיטאפראקה ירה תולגרמל הז ץרא-לבחל תינייפואהו תדחוימה

 לבחל םיכיישה םיאשונב ומצע תא ליבגהל רבחמה לש ונוצר לכ םִע
 היה רשפא יא ,תינמור-לכה תודהיה לע םיאשונב וא ,דבלב היבאראסיב
 ידיל איבה רשא ,ץיבונר'צב הרקש יגארטה הרקמה לע בכעתהלמ ענמיהל

 .ללכב תינמורה תודהיה לש הבצמב ינמורה טנמאלראפב בקונ ןויד

 טנמאלראפבו טאניסב תותליאשהו קילאפ דוד דימלתה חצר

 יתימאה ופוצרפ לע דומעל ןוסלריצ ברה םגו רנּבַא ר"ידה םג ולכי הרהמ דע
 חצר לש יגארטה ערואמה לגרל הז היה .תוריחבה תכרעמב םפתוש לש
 ידיב ,ץיבונר'צב טפשמה-תיבב 10.11.26 םויב קילאפ דוד ידוהיה דימלתה
 .תוק ינוירבמ ,ּוטוט יאלוקינ

 תורגבה"תוניחבל ושגינש םידימלתב םיטסיזּוקה םינחובה תוללעתה לגרל
 ינבמ רקיעבו ,(184 ןיבמ 124) םינחבנה לש םישילש ינשמ הלעמל ולשכנ
 םידימלתה וכפש הבר יכ םתורמרמתה תא .םיטועימה ראש ינבמו םידוהיה
 םהל ןמדזה רשא ,םינחובה שאר ינפל ,םידוהיזאלו םידוהי םילשכנה
 םידוהי םירוחב 15 לש םתריצעל האיבה הרטשמה תוברעתה .ריעה תוצוחב
 הלצינ תימואלה תונותיעה .רוסיפורפה תבלעה לע ןידל ועבתנ רשא ,דבלב
 םושמ הז השעמב היה וליאכש ,הנאותב םידוהיה דגנ התסה םשל הרקמה תא
 דחאכ טפשמה-תיבב עיפוה קילאפ דוד .הלוכ תינמורה המואל ןובלע
 .ירזכאה ותומ תא ןאכ אצמו םיעבתנה

 התוארב ,תומילאה דגנ הזע האחמ לוק המירה תידוהיה תונותיעה
 םהינומהב ופתתשה ץיבונר'צ ידוהיו ,הלוכ המואה לש הנועמ-שודק חצרנב
 תונותיעה ןיב ףירח סומלופ חתפתה ךכמ רישי אצויילעופכ  .ותיוולהב

 .628--633 םידומע ,"תוחפסנ" רודמב ןלהל האר אלמה םואנה תא .0
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 הבישמהש ,תימואלה תונותיעה ןיבל תמדקתמה תינמורה תונותיעהו תידוהיה
 עינמב וליאו ,הלא לכב םימשא םמצע םידוהיה וליאכ םיטסיזוקה תסריגב

 שארב הללוח רשא ,תינמורה המואה לש הדובכ לע הנגה תוארל שי חצרל
 ךרועכ ןהו הניבוקוב תודהי לש הגיהנמכ ןה ,רנּבָא ר"דש ,ןבומ .תוצוח
 חולישל יוסישה-עסמ לכב הרטמ-שאר שמיש ,יוטיבה=זע ןסומלופ יאנותיעו

 תימלועה להקה-תעדב רצונש םשורה תא תוחמל ידכו .ודגנ לערזיציח

 לע ושגוה רשא תותליאשה בקעבו ,הז ערואמ בקעב הינמור לש התונגל

 רגילק לרקו ןוסלריצ ברה ,טנמאלראפב 'רנּבַא ר"'ד -- םיידוהיה םיריצה ידי

 םויל םידוהיה תלאשב טנמאלראפב ףיקמ ןויד הגוג םזי -- טאניסב
 לכ לע המשאהה תא םמצע םהילע ללוגל הליחת הנווכב .6

 הניבוקוב יניינעל רשה תועצמאב ,רנּבָא ר"דה תא ריהזה ףא הגוג .שחרתהש
 תועידי יפל ןכש ,טנמאלראפב ןוידה תעב עיפוי לבל ,'ץיבופופ ירוד
 םייקו טנמאלראפה תביבסב המוצע םיטנדוטס-תנגפה תננכותמ הרטשמהמ
 .וייחב תושקנתהל ששח

 אוה בייח ידוהיה םעה לש וגיצנ רותב יכ ,רנּבָא ר"דה הנע ךכ לע
 תוירחאב תאשל םינפה-רש לע וליאו ,ותוחילש תא תואלמל לכה"ףא-לע

 דחיב ,10 ללכל עיגה םרפסמש ,םיטסיזּוקה םיריצה ,ןכאו .הנגפהה תואצותל
 ךא .ותעפוהב רנּבָא ר"דל הבר תופיקתבו תופוכת ועירפה ,בורה יריצ םע
 םשאר לע הכתינ רשא ,הזעה הפקתהה לומ הוואגבו זועב ידי חי דמע אוה

 יפל ורחבנש ,םירחאה םידוהיה םיריצה תשמח ראשש דועב ,םידוהיה לש
 םיישיאה םהירשק תוכזב ,םידדוב רותב םינוש םירוזאב הלשממה תומישר
 תיביסאפ ּולו ,יהשלכ הבוגת ביגהל םביל םהב אשנ אל ,ןוטלשה ישנא םע

 עבתו והשלכ דוסי ילוטנ תומשאהו םיבזכה תא ךירפה רנְּבָא ר"ד .דבלב

 .ייח לע הנגהו ידוהיה טועימה דגנ סראה תלומעת ןוסיר הלשממה תאמ

 םיטנדוטסהו םירוטאקובורפה םה םידוהיה" יכ ,התיה םינפה רש לש ותבושת
 +*9!? ססות ןייהשכ םיריעצה דגנ רמול רשפא המ -

 ידוהיה םגש ,הזוק לש םייניבה-תואירקמ תחאל הבושתב ,בגא ךרדבו
 תוצוח שארב הרוילטפב ,ותוריב ,ּוטוט השעמכ השע דרובצראווש םולש

 חצר לע םשאוה ירה הרוילטפ" :ודגנ רנּבָא סירתה -- שנועמ ררחושו
 דחיישכו "!קילאפ הרקמל והשלכ ןוימד ךכב ןיאו ,םידוהי ףלא האמכ

 םיטנדוטסה דצמ םידוהיה םיטנדוטסה תפקתה לע וירבד ךשמהב רנּבַא
 תא םירוטאניסה דחא שיחכה -- "סהלּונ סּורמּונ" םשרדב ,םיימשיטנאה
 רשאל לוכי הלכשהה רש םג יכ ,שיגדהו וירבד לע רזח רנּבָא .הדבועה םצע

 .188 'מע ,1970 ,ביבא-לת ."הדסמ" תאצוה ,ואדנל לאכימל "ייח קבאמ" 0
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 אל םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב" :זירכה ךכ-ידכ ךותו ,הלא וירבד תא

 *%! 'סוזואלק סּורמּוע א גהנוי

 יטאדנאמה לע רתוומ ןוסלריצ ברה

 תלחתהב ,טאניסב ומואנ תעשב ןוסלריצ .ל .י ברה םג הכז המוד סחיל

 לש התונגב ורבד תא דחיי אוה .רתכה"םואנל ותבושתב ,1926 רבמצד
 םיניטשמה לש םהיתומש תא שרופמב ריכזהל ילב) תימשיטנאה העוגתה
 אל הדוסיש ,(םיקקוחמה-יתב יריצ ברקבש םימאונה ןיבמ םיגרטקמהו
 דצמ דודיעל הכוז דועו ,תוירבה תאנישב ףא אלא ,דבלב םידוהיה תאנישב
 -עסמו םירציה"יוביל תא עיקוהל טאניסה ירבח תאמ עבת ברה .תונוטלשה
 הקיזמו הנידמה יקוח תא םצעב תדגונה ,תימשיטנאה העונתה לש יוסישה
 .הלש םייאליעה םיסרטניאל

 לש ומואנ תא תאשל טאניסב לארשי יאנושל םהל היה רשפא דוע םא

 תוכז תא ףקותב עובתל אבשכ ,הנש התוא לש ילויב ,ןושארה בשומב ברה

 םגפ רשא תא ןקתלו תימואלה ותפשב םידוהיה לש רפסה-תיבל םויקה

 -תואירק .םעפה היה ןכ אל ירה -- ייוקסלגנא .ק ריד םדוקה הלכשהה רש
 תניינעמ הניא רחבנה םעה לש הירוטסיהה* :וז רחא וזב וכתינ םייניב
 םהירחא קיזחה"הרחה ."הניתשלפב היה ומוקמ הזכ הפי םואנ" ,"ונתוא
 םעה תא ינא ןהכמ"" :ודגנ וסירתהב ,יבאדלומה ףושיביכראה תאש-רתיבו
 תריתי .ידמל םימתו דואמ טקש אוהש אצומ ינאו ,בוקלימ רהנל רבעמש

 לש הגירדמל עיגהש ךכ ידכ דע ,רתי-תענכהל ןותנ אוה ועבטמ >- וזמ

 ןכדלע ."הפצוח אלא וניא ןוסלריצ ברה ידי-לע רמאנש המ .ולש ותדלומב רז

 םיזיגרמ םירבד תאשל טאניסה השרי לב אבהל"ש ,ףושיביכראה עבת

 טאניסה ר"וי לש ותעצה האב זאו ".הנידמל קיזהל קר םילולעה ,הלאכ

 ימוסריפ ךותמ וטימשהלו ברה לש ומואנ תא ונגל ,הדנַאוק לרנגה

 1.הלשממה
 םירוטאניסה דצמ תורעוס םייפכ-תואיחמב וז םילוגיפ"תעצה הלבקתנשכו

 אבש ,ןימוי-קיתע םע לש וגיצנ ,שישיה םכחה לוכי אל בוש ,םידבוכמה

 דעב רוצעל ,הילע בשוי אוהש המדאה ינפ לע תויחל ותוכז תא שורדל

 ךרדב רחב הסרתהו האחמ תואלו .השקה העיגפה תא תאשלו ותושגרתה
 םיגוח וליא ידי-לע הקדצוה אל םנמא תורטפתהה .טאניסהמ תורטפתה לש
 .תיזחהמ החירב ןיעמל הובשח רשא ,ידוהיה רוביצהמ

 .651--654 םידומע ,"תוחפסנ" רודמב האר אלמה םואנה תא .1

 .625--628 'מע ,"תוחפסנ" רודמב האר זנגנו לספנש םואנה תא .2



 יקצינגיו דוד 102

 ודידלע הארקוהש ,הדנאוק לארנגה ,טאניסה ר"וי םש לע בתכב העדוהב
 ךכ לע דואמ רעטצמ אוהש ,ברה ריבסה ,שדוחל 29 םויב האילמה תבישיב
 םעה תא םישאהל אב אל אוה ןכש .הכלהכ אלש דיזמב ושרפתנ וירבדש

 םיימשיטנאה לש תומילאה-ישעמ תא תונגל אלא ,תונלבוס-יאב ינמורה

 לע רתוול ותוא ץלאמ טאניסה ירבח דצמ וילא ןייועה סחיה .דבלב

 17 דגנ לוק 80 לש עירכמ בורב הלבקתנ תורטפתהה .לביקש טאדנאמה

 .דבלב
 יוניש ידיל ,םנמא ,ואיבה אל םידוהיה םיריצה לש תוזעונה תועפוהה

 םיקזח םידהל וכז תאז תמועל ךא ,םידוהיה יפלכ ןוטלשה ישאר דצמ סחי
 15 לש קיתה תריגס לע תורוהל אופיא הצלאנ הלשממה .ץראל-ץוחב

 .םררחשלו ץיבונר'צב ורצענש םידימלתה

 הילותיחב תידוהיה הגלפמה

 תגלפמ ,היתודלותב הנושארל ,ןוטלשל הארקנ 1928 רבמבונ תלחתהב

 ,תוריחב-ימכסה ךמס לע .("םיטסינאראצ-לאנויצאנ") "םיימואלה-םירכיאה*

 דנארטבו הניבוקובב ,היבאראסיבב תינויצה תורדתסהה םעטמ התיא וכרענש
 ולהנמו תינויצה העוגתה ישארמ -- ואדנל .מ ד"ועה ,וללכנ ,הינאווליס

 םידמעומה תמישרב -- "טייצ רעזנוא" הינמורב ידיחיה ןומויה לש
 ר"דו רשיפ רודואית ר"ד ;הניבוקובב -- רנּבָא ריאמ ר"ד ; בונישיקב
 ףסוי ר"דו רשיפ רודואית ריד ,ואדנל .מ .הינאווליסנארטב -- רשיפ ףסוי
 םתוכזב ריכה םכסהה .טאניסל -- רנְָּא ריאמ ר"דו טנמאלראפל ורחבנ רשיפ

 רשא ,ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומל ךייתשהל םיידוהיה םידמעומה לש

 לש םהיתויוכז לע הנגהל עגונה לכב םהיתולועפב םיישפח ויהישו םקוי

 .ימואל טועימכ םידוהיה

 ."םילארביל"ה תגלפמ םע תוריחב םכסה התשע טאגירב "הינּואינּוא"ה

 טשראקובב טנמאלראפל המישרב ןמרדליפ .ו רייד -- היגיצנ ינש םלוא
 .ורחבנ אלו ןולשיכ ולחנ -- ץלָאּב ריעב טאניסל המישרב פראק הירוהו

 םדיצל ,ועיפוה "סרפספא" סקריקה םלואב ,בונישיקב תיקנע םע"תפיסאב
 תואלקחה רש -- הפילאכ ןאּפ לש ותושארב ,"םיטסינאראצ"ה יגיהנמ לש

 ד"ועה דמעומה ,דנאילרב המלש תינויצה תורדתסהה ר"וי -- דיתעל
 איבה דנאילרב .יקסניבוד סירוב ד"ועה ינויצה זכרמה רבחו ,ואדנל .מ
 רשא ,תוריחבה תארקל םינויצה לש יטילופה עצמה תא להקה תעידיל

 .(ךרעמה) קולבה יפתוש ידי-לע רשוא

 ומייקתה רשא תוריחבה ברע םסרפתנש ,תינויצה תורדתסהה םעטמ זורכה
 ינפל תודמועה תודחוימה תויעבה לכ תא טרופמב הנומ ,רבמצדב 12-ב
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 ךותב יראטנמאלראפה ןודעומה ירבח וקבאיי ןייולימ לעש ,ידוהיה טועימה

 .םירחבנה תיב
 םעטמ ,טאניסל רחבנ היבאראסיבב תינויצה תורדתסהה לש התכימתב

 תונכוסל םידמעומה ןמ היהש ,בונישיקמ רנ'זרוק סדנהמה םג ,רחסמה תכשל
 .תידוהיה

 םירביאה" תומישר יפל ורחבנ ,טנמאלראפב םינויצה יגיצנל ףסונב

 םיפופכ ויה אל הלא יכ םאו .הגלפמב םהירבחמ םידוהי רפסמ "םיימואלה
 הדימב המישרמ תידוהיה תוגיצנה התיה ,ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומל
 .תרכינ

 תינויצה היצארדפה ר"וי לש רתיבב המייקתנ תוריחבה רחאל דיימ
 יליעפ םע םירחבנה םיריצה 4 תשיגפ ,טדראהנרּב ףלודא ,טשראקובב
 -נמאלראפה העיסה תמקה -- התיה השיגפה תאצות .טאגירב היצארדפה
 ןמסייו ושימ ד"ועהו ,העיסה ר"ויל רחבנ רנּבָא ריאמ ר"'דה .הינמורב תיראט
 .הריכזמל -- (רימע לאכימ)

 : תוינויצה תוגלפמה שולשמ תבכרומ תירוזא תוריכזמ המקוה בונישיקב םג
 לארשי ,(ר"הצה) יקסניבוד סירוב ד"ועה ,(כ"צ) ןמלגייב ףסוי סדנהמה
 .(כ"צ) טפואהנזור לאומש ד"ועהו (צ"צ) יקסריווקס

 תוינויצה תויורדתסהה ירבח לע אופיא ןעשנ הז שדח ינידמ-ימואל ףוג
 "הירטשאניר* תצובק לע ןכו ,הינאווליסנארטבו הניבוקובב ,היבאראסיבב
 ןותיעה תכרעמל ביבסמ ותעשב זכרתה רשא ינויערה גוחה לעו טאגירב
 .ּוסיז .ל.א ישארה וכרועו "היריאוטנימ" םדקתמה

 טועימה תבוטל קר אל התיה תיראטנמאלראפה העיסה ירבח תלועפ

 תינויצה העונתה לש ,התוכזל ףא אלא ,הינמורב ,ותולג ץראב ימואלה ידוהיה

 תואנו םלוה יוטיב ידיל האב איה .טרפב ץראה ןיינב ןויערלו הללכב

 העיגנ הל התיהש ,הקוחתה לע םיחוכיווב םיריצח לש הרעה םתופתתשהב
 .ימואל טועימכ םידוהיה ייחב יהשלכ

 בשומ תחיתפב רתכה"םואנל רשיפ רודואית ר'ד לש הבושתה"ירבדב
 ר"ד לשו ,1928 רבמצדל 28 םוימ טנמאלראפה תאילמב ,םיקקוחמה-יתב

 ךיוצ -- הנש התוא רבמצדל 29 םוימ טאניסה תאילמב רנּבַא ריאמ
 33 ךומאל

 תוישפוחה תוריחבב ופתתשה רשא ,םידוהיה םיחרזאה לש לודג בור
 רומשל עדיש דבלב וז אל רשא ,םעל םתוסחייתה תא וחיכוה ,הלאה
 םילאידיאל ותונמאנ תא חפטל גאד אלא ,הנש יפלא ךשמב ומויק לע

 .1929 ראוניב 2 ,1154 'לג ,ץיבונר'צ ."גנוטייצ עשידוי-טסוא" .3
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 היסולכואה ראש ברקב דחוימ ינתַא טועימ רותב ולש םיימואלה
 .הנידמה לש

 םיקקוחמה-יתבל חלשש ךכב טלובו אלמ יוטיב ידיל אב הז ונוצר
 העונתה שארב םידמועכ רוביצה ייחב זאמ םיעודיה םיגיצנה תא
 .תימואלה תידוהיה

 ,טאניסב רנּפָא ר"ד לש ותעפוה תעשב םייניב-תואירקל הבושתב

 תופוכתה תויוערפתההו ימואל טועימכ םידוהיה לש םתוכז תלאשב 9
 :הנע ,םיימשיטנאה לש

 םא ,הדבועה הבושח אל .םלועה יקלח לכב תוחיכש תויוערפתהה
 -- לוכמ הבושח .ץרא התואבש חורה"ישנא ידידלע אל וא ועקוה ןה
 .ולא תויוערפתה לע הלשממה לש התבוגת יהמ

 םימואלה-רבח אבשכ .המואכ ונתוא תוארל םלועה לדח אל םלועמ
 ,הניתשלפב ימואלה ונתיב תמקה םשל ,ומיר-ןאס הזוח חוכמ ,לועפל
 תמייקו הייח ןיידע תילארשיה המואהש תואר-תדוקנ ךותמ לעפ אוה
 ינפל ונא ונתלשממ דצמ יוטיב ידיל האב וז תואר-תדוקנ .םלועב
 ,תינויצה הלהנהה שאר-בשוי טשראקובב ןאכ תוהשב טעומ ןמז
 .תיתודידיו המח םינפ-תלבקל הכז רשא ,בולוקוס םוחנ ןודאה
 אלא ,איהש תיתד תכ לש הגיצנ רותב אל הז דובכל הכז בולוקוס
 .לבת יבחר לכב ץופנה םע לש וגיצנכ

 ונחנא םוקמ לכב .והשלכ בור הווהמ ונמע ןיא םוקמ םושב ,םרב
 .דבלב ינתַא טועימל םיבשחנ

 הלועפב תידוהיה תיראטנמאלראפה העיסה

 ירבח לש םהיתולועפ תשרפ טרפל ןתינ אל ונלש רדגומה אשונה םוחתב

 אופיא קפתסנ .םינושה םיאשונב םהיתועפוה תא תחאל תחא תונמלו העיסה
 רפסה-תיב לש ומויק תוכז :ןוגכ ,םידחוימ םיידוהי םיטקפסא תראהב
 .תוימשיטנא תויוערפתהו תוליהקה ןוגריא ,ימואלה

 היבאראסיב-םורדב היסולכואה תא דקפש ,בערה היה ומרג ןמזהש ערואמ
 .תדחוימ הרזע תלועפ ןנכתל הלשממה תא ץליאו ,1928 ץיקב תרוצבה בקע

 הבל תמושת תא בסהו הלשממל התליאשב ואדנל .מ ריצה הנפ ךכל רשקב

 יבשות ,םידוהיה לש םג םיינויחה םיכרצה תא ןובשחב איבהל חרכהה לע
 .םוקמה

 לכ ידוהיה טועימה ינפב תדמועו היולת התיהש ,תורומחה תויעבה תחא
 "תיב לש ידירויה ומויק תוכז -- התיה ,ינמורה ןוטלשה לש הפוקת התוא
 ,םייתלשממ-אלה רפסה-יתב לכ ךכ ונוכ קוחב הרדגהה יפל) "יטרפה" רפסה
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 14-מ ךלמה-רבה .(טרפה ןובשת לע ןהו רוביצה ןובשח לע ןה וקזחוהש

 ריכה ,"אמא"הינמור"ל היבאראסיב לש החופיס רחאל דיימ ,1918 טסוגואב

 טועימה תוברל ,הכותב םינכושה םיימואלה םיטועימה לש םהיתויוכזב

 םתפש היהת םהב הארוהה-תפשש רפס-יתבב םהידלי תא ךנחל ,ידוהיה

 דבכל םולשה"יזוח יפל הינמור לש התובייחתה ךמס לעו וז תוכזב .תימואלה

 םלשה ירבעה ס"היב לש ותיינב הלחה ,םיטועימה לש םהיתויוכז תא

 טעמכו .1921/22 םידומילה-תנש ףוס דע ,בצקה אולמב הכלהו הכשמנש

 .ולשמ ירבע ס"יב םייק אל רשא ,היבאראסיבב והשלכ ידוהי בושיי היה אלש

 וקסלגנא ר"דה לש ותונמתה םע ,ךליאו 1922/23 םידומילה תנשמ ,םרב

 תריזגו ירבעה ס"היב ידעצ תרצה לש המוגעה הפוקתה הלחה ,ךוניחה רשכ
 סנכוה רשא םייטרפה ס"היתב לע שדחה קוחב .דבלב וז אלו .היצאזינאמורה

 טועימה לש ס"היב לע ללוגה תא םותסל רשה םמז ,1925-ב טנמאלראפל

 -- םידוהיה םידימלתה ליבשב* יכ ,ךכל דחוימה 35 ףיעסב ועבקב ידוהיה

 ."הנידמה תפש איה םאה תפש
 רוביצה לש השקה קבאמה תשרפל דחוימ קרפ ןלהל שדקומ הז רפסב

 םג ךכל יתשרדנ םאו ,1922 זאמ וז םייח"תלאש ביבסמ ללוחתהש ,ידוהיה
 ןמ .םהב הכורכ התיה טנמאלראפה יריצ תלועפש המל קר ירה -- ןאכ
 הצוחמו הנידמב הלעו ףצש ,רידאה תואחמה לגל תודוהש ,ןייצל םג יוארה

 ,ןוחצינה לכ םע ךא .ולש קוחה תעצה תא הרזחב ךושמל רשה ץלאנ ,הל

 לבקתנש ,השדחה ותסריגב קוחה אצי ,הז וקבאמב ידוהיה רוביצה לחנש
 ותוחתפתהל ךרדב םיבר םישקומ וב םינומטשכ ,דואמ םוגפ ,1925-ב
 קוחב סינכהל היהי ןתינ ובש ,דעומל ופיצ לכה .רפסה-תיב לש תילאמרונה
 וכיח .תואלמה ויתויוכז תא רפסה-תיבל ריזחהלו םישורדה םינוקיתה תא

 עירתהלמ הלדח אלש ,ןוטלשל "םיימואלה םירכיאה" תגלפמ לש האובל

 הגלפמ לש התיילע .תיטארקומיד-לאקידאר הגלפמ לעכ המצע לע זירכהלו
 יגיצנ ןיבל םידוהיה יגיצנ ןיב דלועפה ףותיש ,1928 ףוסב ןוטלשל וז

 תוריחבה םכסה ןכו ,םהיניבש תינויערה הבהיקה ,םינש ךשמב וז הגלפמ
 יכ ,תומולחה ימלוחל םייפנכ וחירפה ,תינויצה תורדתסהה ןיבל הניבש
 .םמישגהל תעה עיגה ןכא

 ביצקתב יתנש קנעמ תללכה :היה תידוהיה העיסה לש ןושארה גשיהה
 ןכמ רחאל .ימואלה רפסה-תיבל -- םצמוצמ םוכסב יכ ףא -- הנידמה
 תישילשה הדיעווה תוטלחה .רפסה-תיב לש ידירויה ובצמ תלאש התלעוה
 סראמב שיגהל ואדנל לאכימ ריצל הליע ושמיש (1930 ראוני) "תוברת* לש
 חותיפ .וקסקאטסוק 'פורפה ךוניחה רשל הז ןודינב התליאש הגש התוא לש
 תא טנמאלראפה ינפב שרפ ואדנל .רבמטפס ףוסב קר רשפאתנ התליאשה
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 תרגסמב ומרענש ,םילושכמה םע וקבאמ ,ס"היב לש "הכיאה-תליגמ"
 םוימ ותוא תופיצמה תוערה תוריזגה ילושחנ םעו ,יטרפה ךוניחה קוח
 וחפקל היה ןרקיע לכש ,וקסלגנא ר"דה ןייועה רשה תפוקת זאמ -- םויל

 םיירוביצה רפסה-יתבש ,תוניחבה-סמ תלאש תא איבה המגודל .וקינחהלו

 םושמ שי .הנידמה לכב .הלא רפס-יתב לש םמויק םצעבש דועב .וב םיבייח
 הלשממה ןיא ,הנשב ייל ןוילימ 70--8) לש ךסב הלשממה ביצקתב ןוכסיח

 .הלא ךוניח-תודסומ לע הלש תרוקיבה תואצוה לועב ,תוחפל ,תאשל הצור

 אוהו ,הנשב ייל ןוילימל בורק ידכל עיגמ דבלב היבאראסיבב תוניחבה-סמ

 .יתנש קנעמ רותב ,הנושארל ,םעפה ונלביקש םוכסה ותואל טעמכ הוותשמ

 שולשב תוניחבה תבוח םצע אוה ומצעל ןיינע !ודספהב אצוי ירה ורכש
 ? תיעיברה הנשה ףוסב רמג-תוניחבב יד ןיא םאה -- תונושארה תותיכה
 "תוברת" לש היתושקבל ורתענ ,ךוניחה ירש לכ וירחאו ,ומצע וקסלגנא ירה

 ןוויכב קוחה ןקותי אל אופיא עודמ .הלא תוניחב לש ינמזה ןלוטיב רבדב
 ? תועתפהל הנשב הנש ידימ םייופצ היהנ המלו הז

 המכ עסוש ,תוניחבה תפשו הארוהה-תפש ןיינע תא םאונה הלעהשכ
 ולו ,תוברקתה עונמל אוה הצור המ םוש לע :םיריצה ידי-לע םימעפ

 ללכ םניא םידוהיה ירהש ,ץראה םע ידלי ןיבל םידוהי ידלי ןיב ,תיתוברת
 וננוצרבש .םאוגה םהל ריזחה ךכ לע  .םינמור אלא ,ימואל טועימ רדגב
 אלא ,ונחנא םינמור אל .םידוהי ראשיהל ךא ,םינמאנ םינמור םיחרזא תויהל
 .תוברקתהל הקיזמ המצעלש הייפכה .הגיזמה תא ונילע תופכל ןיאו ,םידוהי

 ןתינ אל יכ ,זירכה ,פופ"ואי'צי'צ ,שאר בשויהש ,ךכב םייתסה סומלופה
 !ול יתית -- ידוהי לעכ ומצע לע זירכמ ואדנל ריצה םאו ,ךכ לע חכוותהל

 יבגל הלשממה-ישעמ םיקוחר המ דע ,הריתי תוטרפב ,חיכוה ףא ואדנל

 םויסב .םייתכלממה רפסה-יתב קוחב העבקנש הכלהה ןמ ידוהיה טועימה
 ,אלמה ןחוסינב הלשממל תועיבתה תא תחאל תחא לאושה הנמ ףיקמה ומואנ

 לאומש לוסנוקסירויה ידי-לע וכרענו "תוברת" תדיעווב ולבקתנש יפכ

 *\י.טפואהנזור

 האדנל ריצל הדהא ךותמ .וקסקאטסוק רשה הדוה התליאשל הבושתב

 תולאשל טרפ ,םירבדה ינפ תא דיתעב תונשל חיטבהו תועיבתה בור תקדיצב
 .רצואה לש רומחה ובצמ לשב .םיפסונ םייפסכ םיעצמא תבצקהב תוכורכה

 דע עיגמה ,הנידמב תויתיבפלאנאה רועיש לע רשה עיבצה ךכ ידכ ךות
 קרו ךא ,רפסה-תיב ילתוכל ץוחמ םיראשנש םירכיא ידלי ףלא 600 ידכל

 תרגסמב ומסרפתנש יפכ ,תינמורה הפשב "תוברת" לש תוטלחהה חסונ םולצת .3

 ,1930 רבמטפסב 24 םוימ 76 רפסמ "לאי'ציפוא לּורוטינומ"ב ואדנל לש ומואנ
 .666 'מע ,"תוחפסנ" רודמב ןלהל האר
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 לש זוחאה והמ* ואדנלל הלאש ותונפהב .הנידמה רצוא לש ותקוצמ לשב

 * :ומצעב אוה הנע -- "? רפסה-תיבב רקבמ וניאש תידוהיה היסולכואה
 ,םהילע רבגתהל םיכירצ םתאש םיישקה לכ תורמלו .םכתוינעו םכתקוצמ ףא
 רפסה-תיבב םכידלי לש רוקיבה חחא .דואמ בוט בצמב םיאצמנ םכנה

 ."המוד בצמ ידיל עיגי ינמורה םעה ףאש ,איה יתלַאשמו ,דואמ הובג
 ידירויה ובצמ תבטהל םייטרקנוק םישעמל הלשממה תא ץירמהל ידכו

 לע קוחל ןוקית-תעצה תיראטנמאלראפ המזי ךותמ השגוה ,ס*היב לש

 ,םנמא ."תוברת" זכרמ ידי-לע החסונו הדבועש יפכ ,םייטרפה ס"היתב
 יתלבה הסחי לשב ףאו ,םיימואלה םירכיאה תלשממ לש הייח ימי רצוק ינפמ
 םצע ךא .םינוידה ןכודל םינוקיתה-תעצה העיגה אל ,וז תיטרפ המזיל דהוא
 תמוסריפהו .הנידמב רתויב הובגה םורופה ינפב וז הבואכ הלאש תאלעה

 ס"היב לש ומויק תוכזל הדבכנ המורת םושמ םהב היה .ךכל התוולתנש

 וב גוהנל וצלאנ הלא .הלכשהה תונוטלש יניעב ודמעמ סוסיבלו ירבעה

 קוחב שריפמל דוגינב .ינויגה תעד-לוקיש יפל ,ללכהמ אצוי םעפל םעפמ

 .אשירל אפיסה ןיב תוריתסה וב וברש

 ואובב ,דאלו לרואא תותדה-רש תא ףיקתהלמ עתרנ אל ואדנל .מ ריצה

 .תידוהיה הליהקה ייח ןוגריא תלאשל סחיב .תותדה קוחב םייוניש עיצהל

 םיקהל .ךכב הצרתש םידוהי-תצובק לכל רתיה ןתוי קוחה-תעצה יפל

 .(תמדקתמ) תיגולואינו תיתד -- תודרפנ תוליהק יגוס ינש דחא םוקמב
 םושמ רתוי שי ךכב יכ ,טנמאלראפב ףיקמו ססובמ םואנב חיכוה ואדנל

 וילאש .הליהקה ייח ןוגריא רשאמ ידוהיה ץוביקה ברקב דוריפ תסנכה
 וי.רשה ןווכתה

 םיימואלה םיטועימה לש סרגנוקב

 םיטועימה ןוגריא םע קודה עגמ המייק תידוהיה תירטנמאלראפה העיסה
 םיטועימה לש סרגנוקה םעו -- םינמרגהו םירגנוהה -- הינמורב םיימואלה
 ידוהיה טועימה לש םיסרטניאה רמשמ לע דומעל ידכ .ל"וחב םיימואלה

 תודיעווב החוכ-יאב ופתתשה 1933-ל דע 1929 תנשמ .םולשה-יזוחל םאתהב

 סרגנוקה לש תיעיבשה הדיעווב .ןודנולבו סיראפב ,הביני'גב תויתנשה
 סרגנוקה ר"וי ןגסל רַנּבָא ריאמ ר"ד רחבנ (1931 רבמטפס) הביני'גב
 םושרל היה רשפא"יא השעמל םאו .וינוידב דואמ ליעפ ןפואב ףתתשהו
 רחאל ולדוגב ישילשה -- הינמורב ידוהיה טועימה תבוטל םילודג םיגשיה

 418--419 'מע ,"תוליהקה ןוגריא" קרפב ליעל האר םיפסונ םיטרפ 3
 .623--24 'מע ,ןלהל האר ואדנל לש ומואנמ םיעטק
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 יזביג-רסח ותויה ינפמ לב תישאר ,הז היה ירה -- ייטינמרגתו םירגנוהה
 םינפבמ דרופמ ומצע אוה ותויה לשב -- הבר הדימבג ,"תחלומ ץרא" לש

 .ץוח יפלכ דכולמ יתלבו
 ,שפנ ןוילימ יעבר השולשמ הלעמל הנמש ,הינמורב ידוהיה ץוביקה

 היבאראסיב -- תודרפנ תוביטח שולש ,תינויער הניחבמ ,השעמל הוויה
 תוקלוחמ .דוחל הנשיה הינמורו ,דוחל הינאווליסנארט ,דחא דצב הניבוקובו

 אלש ,ךוניחה חטשב ןהו הליהקה ייח ןוגריא חטשב ןה ,ןהיתועידב ויה
 לש ןהיתועיבת ויה תונוש .םינמרגה לשו םירגנוהה לש םידכולמה םישוגכ
 אלו ןתערל תאז הלציג ,הלשממה ,איהו ,הלשממה יפלכ הלאה תוביטחה

 -תיב ףא אופיא םייק היה אל .םיטועימה ראש לש דמעמה תא ןהל הקינעה

 יפסכמ וביצקת תא לבקי רשא ,שידיי וא תירבע הארוה תפשב דחא רפס
 וב רשא ,תינמור הארוה תפשב דחא יתלשממ רפס-תיב וליפא וא ,הלשממה
 רשא ,"םייטרפ רפס-יתב"ל ובשחנ םלוכ .ידוהיה טועימה תפש םג דמלית

 םירגנוהה לש רפסה-יתב יביצקתש דועב ,הליהקה תפוק ןובשח לע וקזחוה
 הינאווליסנארטו הניבוקוב ,היבאראסיבב םינמרגה לשו הינאווליסנארטב
 .הלשממה יפסכמ לילכ ּוסּוכ

 ודמעמו ובצמ תבטהל תיראטנמאלראפה העיסה תלועפש ,המית לכ ןיא
 הליחתכלמ התיה תלבגומ ,תאזה תואיצמה רואל ,הינמורב ידוהיה טועימה לש

 .הבר תישממ החלצה אללו

 ינמווה טנמאלראפה ינפל -- טאדנאמה תמשגה ןפואו היילעה חופיק

 לארשי-ץראל היילעה תריזג לע הינמורב ידוהיה ץוביקה לש ותורמרמתה
 התוא .הנידמה יבחר לכב המוצע האחמ"תעונתב הפקתשה 1930 ץיקב
 םוימ ולש התליאשב ואדנל .מ ריצה תינמורה להקה-תעד תעידיל איבה
 יפל) וירבח ולאו ,וקסָאנורימ 'פורפה ,ץוח יניינעל רטסינימל ינויב 8
 +(1930 ילויב 1 ז"כ "םלועה"

 חרזמב ּווהתנ ,תימלועה המחלמה תולככ ,םולשה תתירכ תעשב
 וז .םימעה-תדוגא לש התוסח תחת ורסמנש תודחא תוצרא בורקה

 םיטאדנאמ י"ע -- תולודגה תומצעמה ידי תא האלימ הנורחאה
 ,תוכולמה 52 ןתואמ תחא התיה הינמור .ןהב טולשל -- םימייוסמ
 ילארשיצראה טאדנאמה לע םג םכותב ,הלאה םיטאדנאמה לע ומתחש
 תזרכה חורב ץראה תא להנל התיה הכירצש ,הילגנאל רסמנש
 שפנ"ןויוושב סחיתהל הלוכי הינמור ןיא רומאל בל םישב .רופלאב
 הבוחה םג הילעו ,אופיא ,תיאבז היגמור .הזה טאדנאמה תשגה ינפאל

 .400 'מע ,"םירפסמב תידוהיה היסולכואה" קרפב ליעל ןייע 5
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 םידיקפתה דחא והז .ואולמב טאדנאמה יולימ לע חיגשהלו רקבל
 םולשו הוזחאה יסחי תא חיטבהל ןהילעש ,תוכולמה לכ לש םיבגשנה
 הילגנא תלשממ םעטמ אציש רוסיאהש ,לכל עודיו .םימעה לכ ןיב
 םלועה לכבש םידוהיה ךותב ררוע לארשי-ץראל םיצולחה תיילע לע
 תורמרמתהו לודג ןוהמית -- יללכה ימלועה להקה תעד ךותב םגו --
 תופיסאבו תונותיעה לכב יוטיב ידיל האב וז תורמרמתה .הריבכ
 וז הריזג יכ ,ןייוצ תומוקמה לכב .םלועה לכבו ונתנידמב תויבמופ
 ,םרב .ילארשיצראה טאדנאמה חורו תודוסיל רומג דוגינ תדגנתמ
 לע המתחש הנידמ רותב קר אל וז הלאשב תניינועמ הינמור
 -ץרא ןיבו הניב םיקזחה רחסמה ירשק לשב םג םא יכ ,טאדנאמה
 היילעה בקעב ץראה תוחתפתה לש ריהמה פמטל תודוה ,לארשי
 עיגה תונורחאה םינשה ךשמב .םידוהיה לש תובשייתהה לעפמו
 םוכסל ('וכו ןיינבהירמח) הינמור תרצותמ לארשי-ץראל טרופסכאה
 ימונוקאה לבסה תא הברהב ליקמ הזו ,הנש ידמ ייל ןוילימ 250 לש
 ץוח יפלכ הינמור לש תיטילופה הדמעה םע בשחתהב .הנידמב
 םידוהיה ידי-לע לארשי"ץרא ןיינבל הדהא-תורהצה י"ע האטבתהש
 ּוקסלּוטיט םימעה-תדוגאב הנידמה כ'ב לש הז ןיעמ תועדוההו
 דבכתמ ,לארשי"ץראב 1929 טסוגואב תוערואמה ירחא ,הקי ו טסו
 לבקל ץוחנל אצומ וניא םא ץוח יניינעל רטסינימה תא לואשל יכונא
 וז הלאשב הילגנא תלשממ לש התוגהנתה לע האלמ היצמרופניא
 לש התעד-תווח תא םימעה-תדוגא לש תובורקה תובישיב עיבהלו
 !?ילארשיצראה טאדנאמה תמשגה ינפא רבדב הינמור

 :יכ ,התיה רטסינימה לש ותבושת

 וליאב ןיינעתהל הבוחהו האלמה תוכזה הנשי הינמורל םג ןכא
 היתויוכזב שמתשת הינמורו ,ילארשיצראה טאדנאמה םשגתמ םיאנת
 אלמתו האלממ הילגנאש ,אלמה ןוחטיבה ונל שי ------ םלוא .הלא
 ידכ םהב שיש ,םיאנתה םתוא יפ-לע ילארשיצראה טאדנאמה תא
 .םלוכ ןוצר עיבשהל

 שדח המ-רבה הרקי םאש ,יקסָאנורימ רטסינימה עידוה וירבד םויסב
 .והשלכ יוחיד ילב טנמאלראפה בל תמושתל והאיבי .הז ןודינב

 םיטנדוטסה עורפב

 תומצעתה -- םינפ"ינינע לש םזגור וצפק ,ץוחיינייעב ולפיטש דע
 רקיעב .הלא לכל ןוטלשה לש שידאה וסחיו םיטנדוטסה דצמ תוללותשהה

 יאמב םיטנדוטסה בושב) סומּורפ-לוגריטב ,בונישיקב תוללותשהה התבר

 ,קיתווה םבר חצינ ןהיפלש ,תויקלח-תוריחב-עסממ ןוחצינ-ירוכיש 0
 התלע השרובב תוללותשהה .השרובו הווא'צוס .(םוצע בורב ויבירי תא ,הזוק
 עבורה ,"לזרבה-רמשמ* ישנא ידי"לע ,(4.7.30) שאב הלעוה הב .ןלוכ לע
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 תוחפשמ תואמ .שפנ םייפלאמ הלעמל וררוגתה םהב ,ויתב 242 לע ידוהיה

 .ךרעב ,ייל ןוילימ 50-ב דמאנ קזנה .גג-תרוק אללו לכ-רסוחב וראשנ

 ילבח תעבראב תולדבנה היתוביטח לע תידוהיה תוירוביצה הרועינ זא
 ידוהי סרגנוק טשראקובב סנכל םכסוהו ,םידרופמה הינוגריאו הנידמה
 סרגנוקה לע ופכ םינורחאה תוערואמה .1930 ילויב 23-ב ,ינמור-לכ ,דחוימ

 טועימה לש ויתויוכז לע קר אל הנגה ןעמל תיתטיש הלועפל תינכת דבעל

 .רקפה ושענ רשא וייח םצע תנגה לע אלא ,ידוהיה

 ;רבמטפסב 10--11 ימיב ,ןכמ-רחאל הסנכתה תדחוימ תיאבאראסיב הדיעו
 ראשבכ ,ויה אל הב רשא ,היבאראסיבב תוחוכה דוחיא תלאש .בונישיקב םג
 יעבט .לק הארנ ,םינושה םינוגריאה ןיב םיפירח הכ םידוגינ ,ץראה יקלח
 ,תונגרואמ תוליהק ויה אל ןיידע תומוקמה בורב יכ םאו .רתויב טושפו
 -יתבו םייתוברתה ,םיילאיצוסה תודסומה םעטמ הדיעוול םיריצה ורחבנ
 .תורייעו םירע 41 חוכייאב .ריצ 125 הב ופתתשה .תסנכה

 ןוסלריצ .ל .י ברה :וצריה ואדנל לאכימ ריצה לש החיתפה ירבד רחאל

 לש יטילופה בצמה לע) ואדנל .מ ,(תימואלה הצעומה תמקהל העשה"וצ לע)

 תגלפמ תוברל ,תויטילופה תוגלפמה לכש ,תודבועה רואל -- הינמור ידוהי

 תינכת לע) יקסריווקס לארשי ,(תוימשיטנאה סרא ןבוחב תואשונ .םירכיאה
 םיללובתמה ןמ ,ןמרבליז רדנסכלא סדנהמה .(תידוהיה הגלפמה לש הלועפ

 ףוסיא ,יתלשממה דקפימל ליבקמב ידוהי דקפימ ריבעהל ךרוצה לע) רבעשל

 ייח תארבהל תינכת דוביע םשל ילאיצוסה ונבצמ לע יטסיטאטס רמוח
 ינב םיחרזא םתסל ונכפהל תוצמאתה לכו ,ימואל טועימ אוהש" ,ונמע

 תונקתהו תותדה קוח לע) ןמלגייּב ףסוי סדנהמה ,("רהותב הלעת השמ
 תוידוהיה תוליהקה תמקה םצע תערל ןהש .וילא תופרוצמה תודחוימה
 .(ןהיתולועפ תלבגהו

 ךרוצה תא שיגדה ,הדיעווה תא ךרבל אבש ,יסורה טועימה חוכזאב
 קבאמ םשל ,הינמורב םיימואלה םיטועימה לכ לש תדחואמ תיזח תריציב

 .תוימואלהו תויחרזאה ,תויראטנמלאה תויוכזה לע

 ןומיא תעבה :ויה הדיעווה םויסב ולבקתנש תובושחה תוטלחהה ןמ

 יולימל קבאמה תכשמה ; תיטילופה ותלועפב ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומל

 הינמור תודהי יקלח לכ דוחיאב ךרוצה ;תויחרזאהו תוימואלה תושירדה
 תא ןסרל ןוטלשה תאמ השירד ; הדיחא תימואל-תידוהי תוינידמ דוסי לע

 יוציפ תתלו םיערופה תא שינעהל ,תימשיטנאה העונתה לש היתולועפ

 תובייחתהו ,השרוב ידוהיל זוזעו דודיע תכרב -- ףוסבלו ;םידוהיה םיקוזינל
 .הפוחד תירמח הרזע םהל שיגהל

 לארשי ,דנאילרב המלש ,ןוסלריצ .ל.י ישארה ברה :ורחבנ יזכרמה דעוול



 471 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 ,(ןיטוח) םיובלפא ףסוי ,(בונישיק) טפואהנזור לאומש ד"ועהו יקסריווקס
 ברהו (הקורוס זוחמ -- ןָאבורבמוד) גרבנרטש יול ברה ,(ןמרקא) ןמלה השמ
 .(טשַארפאק) יקצבילפאק דוד

 תויאמצע תומישרב תידוהיה הגלפמה

 הבזכאל םרג הצחמו םייתנש ךשמב "םיימואלה םירכיאה" תגלפמ לש הנוטלש

 ףותיש תארקל וז תמדקתמ הגלפמ הרתח רבעב .ידוהיה רוביצה ברקב
 רוסיפורפה .םיאבאראסיבה הגלפמה ישאר .םידוהיה םיגיצנה םע הלועפ
 דצמ הבר הדהאל תעה לכ וכז ,םהיתימעו הפילאכ ןאפ ,הרָאטס .ק

 רחאל ,תעכו .תוריחב תע לכב התכימת תא ושכרו תידוהיה היסולכואה
 םהיתימע ידי"לע ועפשוהש וא ,םמצעמ ובאתסה וליאכ -- ןוטלשל םתולע

 ןוצר וליג אלו -- הינאווליסנארטב רקיעבו ,טאגירב הגלפמה ישאר --

 סרא לש השודג הדימ התלגתנ םואתפב .תוימשיטנאה עגפב םחליהל והשלכ

 תא הנסיר אל הלשממהש ,דבלב וז אל .איה היתורושב ףא ימשיטנא

 םידיקפה ישעמ תא העיקוה אל ףא אלא ,תוימשיטנאה תויוערפתהה
 .תוערפה יללוחמ םע קודה רשק ומייק רשא םייתלשממה

 1931-ב תוריחבה

 הגלפמ לע דוע ךומסל ןיא יכ ,ימואלה רוביצה ברקב הרכהה הלמג ןכלו

 עיפוהל היה תואיצמה חרוכ .הידסחל תופצלו הנידמב תיללכ תיטילופ
 הגלפמה" םשב תויאמצע תומישרב ,1931 ינויב 1-ב תואבה תוריחבל
 ףלודא ר"ד לש םתואישנב (4.5.31) ןמז ותואב המקוה רשא ."תידוהיה
 לע .'זולקמ רשיפ רודואית ר"דו טשראקובמ ּוסיז .ל םהרבאו ןרטש

 ללכמ 50% | השעמל הלזג רשא ,תוילאימַארפה תוריחבה תטיש ףא

 זוחא תעיבקו תולוקה ללכמ 40%-ב התכזש הגלפמ התוא תבוטל תולוקה

 "תידוהיה הגלפמל" םייוכימ ויה ,םיעיבצמה ללכמ 2% לש לדוגב המיסח

 לעפ רשא ,היבאראסיבב ירקיעה חוכה .םיריצ 4--5 לש םומינימב תוכזל
 לכ לע תינויצה תורדתסהה התיה ,השדחה תידוהיה הגלפמה תרגסמב

 םיימואל םידוהיו "לארשי תדוגא" ןכמ-רחאל ופרטצנ הילאו ,היגלפ

 .םירחא םינוגריאמ
 ןמזה לכ הפאש -- הנשיה הינמורב םידוהיה תודחאתה -- "הינואינואה"

 ךא ,היבאראסיכ לע רקיעבו ,ץראה יקלח ראש לע םג היפנכ תא שורפל

 םע ןיגוריסב הלועפ ףתשל התיה תגהונ .יהשלכ העפשה ןאכ הל התיה אל

 ,תוריחבה תמחלמב ןהל רוזעלו "םינאקסַארַאווא"הו "םילארביל"ה תוגלפמ
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 יסלכואמ תוזמב תוריחבל םידמעומה תמישרב וללכנ היגיצנש רחאל

 .רחבנ אל הלש דמעומהו ,ןולשיכ הלחנ בורל ,םרב .םידוהי

 ידיל ןוטלשה רסמנ ,1931 לירפאב ,םיימואלה םירכיאה תלשממ לופנב

 תילארבילה הגלפמה רבח ,ונאיוטָא'גרא .ק .הגרוי יאלוקינ רוסיפורפה
 תארקל םכסה "הינואינוא"ה וישכע הכרע ותיא .םינפה רשל הנמתנ ,רבעשל

 ךכ-ידי-לעש ,ויה םירובסכ .םיטאדנאמ 8 הל ביצקהש תושדחה תוריחבה
 .תיאמצע תידוהי המישר תמקהב םילגודה לש םתרקוי תא דירוהל וחילצי

 .(71 ךותמ) תוזוחמ 49-ב וגצוה תידוהיה הגלפמה תומישר .היה ןכ אלו
 לש ותושארב המישרה הליחתכלמ הלספנ ובש ,ץלֶאְּב בושחה זוחמל טרפ

 הלשממה הלטיב םייתניב י%.םושיר ללכל העיגה אלו -- ןוסלריצ .ל.י ברה

 היתוחוכ לכ תא הסייג הנורחאה וזו ,"הינּואינוא"ה ןיבל הניבש םכסהה תא
 תידוהיה הגלפמה -- שדחה "דלו"ה תא תוכהל ידב הלש הרבסהה תורוניצו
 ייתידוהיה המישרה דעב .הרטמה תא האיטחה איה ,םרב יי.ךרי לע קוש
 זוחאמ הלעמל -- רמולכ ,םיעיבצמה ללכמ 2.38% -- שיא 64,193 ועיבצה
 .המיסחה

 .םיטאדנאמ 5 תידוהיה הגלפמה לש הנובשחב ולע תיפוסה הקולחה רחאל

 ןיטוח זוחמב םישק תומילא-ישעמו ץלֶאּבּב תידוהיה המישרה לוטיב לשב

 יעסממ דחאב תוירזכאב הכוה ףא ,ואדנל לאכימ ,המישרה שארב דמעומה)
 זוחמ היבאראסיבב הכז ,םירכינ םידוהי יזוכיר ואצמנ םהבש ,(ולש הלומעתה
 אל ןוטלשה תגלפמ דצמ רוריטהש ,הניבוקובב .דחא ריצב דבלב הקורוס

 חקפל ידכ ןוטלשל וארקנש תוגלפמה בורל התיה העודי תוריחבה "תכירע" .6
 - תרחאב התפלחהו יפלקה תבינגו םיביריה םידמעומב תומילא-ישעמ .ןהילע

 .תידוהיה המישרה לע םג ,ןבומכ ,החספ אל וז הטיש .הרגישבש םירבד ויה
 לק שוביש הלגתנ ץלָאּבב לאנובירטל המישרה תשגה םע :רבדה עריא ךכו

 תדועתב םושר היהש יפכ ,בייל םוקמב בייל"הדוהי -- ברה לש יטרפה ומשב
 תנקותמה המישרה תא שיגהל ודמעשכו ,הלק העש רובעכ ןקות שובישה .יוהיזה
 דע וקזחוהו ,הרטשמה ידי-לע ,לאנובירטל םכרדב ,םיגיצנה ורצענ ,היינשב

 1/0007כ ואצמנ ובש יוחמב המישרה הלטב ךכו .התשגהל יקוחה דעומה רובע
 .תידוהיה המישרב םיילאיצנטופ םירחוב םתיצחמכ םהמש ,םידוהי םירחוב

 ,"טילָאארזיא לּורָאירוק" איבה תיאמצעה תידוהיה המישרה דגנ "עירכמ" קומינכ .7
 םידוהיל" :ּונאיוטָא'גרא םינפה רש ירבדמ טוטיצ ,"הינואינואה" לש הנותיע
 יחרזא ןיב לדבה םוש ןיא קוחה יפל .ינמורה םעל ומכ תויוכזה לכ ןנשי

 .םידוהיהו םירצונה ןיב הגיזמ לש סצורפה תא שיחהל קר אופיא שורד .הינמור
 םהש קר אל -- תודדוב תוידוהי תוגלפמ ,רוציל םיבשוחש וא ,םירצויש הלא
 267מ ,'כ "םלועה" יפל) "רשיה לכשל דוגינב םילעופ םג אלא ,הגשימ םישוע
 .(1931 יאמב

 היה ,תוריחבה תונקתב ורשוא רשא רכיהה"ינמיס ךותמ ,המישרה לש הנמיס .8
 .תודחא :ותועמשמש )
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 !ןעמאוקע"סקלאפ
 .רער ךרוד ןראחקנ סלעסשענוצ זיא סע עכלעה ןלאה-ססנעסַאלראפ יד וצ ץססיל עשירי יד

 .: ןבאגפיוא יירד ץדגטנלאפ ךיז ראפ סאו "ייטראפ רעשידיא רעשינעמור,

 :רימאלקארפ וע
 ,רנרנא עלא ןיא דוו קולג
 טריקסאס רעכלעוו :דיא רענ

 יט ויטופעד רעשידיא רענעירא: ןאק ןנארו
 עבלעוו ,ננורעקלעפאב רעש ריא ר עצ ; א רעד ןופ ןעמא: םער ןיא ןדער
 בלעז םיא טאה

 שיא שככה ערנונוא
 רעייא .טזיוו ,ןריא ט

 עלא טמיטש ןוא גגולק

 ) :כייצ סער רעטנוא עטסיל רעשיריארער ראפ שנעמ ןייא יוו

 שרא טרינעמאוקע .טציא :טרעוו .ריא זא ,טקנערעכ ,ןדיא-רערירב ,אי
 ןעמאקע רעיא סרא טלאה טעז - טאטסעטא-עפיי ייא ןעטוקאב וצ
 ואבס לארשי ראפ טסאפ סע יוו יוזא ,דנצנעלג

 ןהאסלריצ ביל"אדוהי
 ללוכה בדו בונישיק יקד דיכא

 ,35 השלשה יונק פליפ יצתוה

 ,ןוסלריצ .ל.י ברה תאמ זורכ -- "! ןחבימב םעה" ,40 'סמ

 .1931 ינויב תוריחבה תארקל
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 ץיני'זורוטס .ץיבונר'צ : תוזוחמהמ דחא לכ וכז .םירכינ םידממ ידיל עיגה
 -ליסנארטבש שרומאראמ זוחמ הכז ישימחה ריצב .דחא ריצל גנּולופמיקו
 .הינאוו

 םיטאדנאמה לש תקדוצ הקולח שארמ הבשיח תידוהיה הגלפמה תלהנה

 ריצב ,תוחפל ,הכזי אלא ,חפוקי אל םילבחה תעבהאמ דחא ףאש ,ןפואב
 םימייק םהבש תוזוחמב תומישרה הליחתכלמ ובכרוה הז ןורקע יפל .דחא

 דוחיב רבגומה רוריטה ,םרב .דחא ריצ לש ותריחבל םייוכיס ויה

 הנמאנ התויהב ,הגלפמה תלהנהו ,תיזחת לכ שביש ,היבאראסיבב

 רתיו רנְּבָא ריאמ ר"ד .ןתמשגה םשל זעונ חותינל הקקדזנ ,היתונורקעל

 ימס ר"ד ,המישרב ינשה דמעומה תבוטל ץיבונר'צ חחמב ומוקמ לע
 רודואית ר"ד ;הנשיה הינמורב הגלפמה גיצנ ,טשראקובמ רגניז (לאומש)
 ,המישרב ינשה דמעומה תבוטל הקורוס זוחמב ומוקמ לע רתיו רשיפ

 יצלעב ,טעטימאק לאוו רעשידיא
 והעקלעפאב .רעשידיא רעד .עידומ ןענעז רימ

 ןראזועג טנעלעניב זיא לאנובידט ןגיה ןיא זא

 לטעצ עשידיא סאד

 8 רמו סער טאה סעכלעוו
 + ובוייצ ןטימ

 :ןענעז ןטארידנאק יד
 שמאראסעב ןפ ללוכה בכ אסלעריצ ל"רהמ 1
 .(ץרואנרעשס ,ופ ,ראטאנעס רענעזעווענ) רעגבע ריאמ רר (2

 מא 3 אדנאל לאכימ וא 3
 כו

 :ךיצ-ריעצ- קפ ןתוסקקע רער קפ דלפס) 7/2727 ףסו' ודא (4

 יעזעא- קפ רו

 ;ה ןמסניצ ד ןפ רעעחופ) לעפרוג רזעילא רר5
 ראפטאק קא םדלכ סייע יר ופ רעצחאפ) [וספ"ל "הילדג 6
 עב יא "תמיק-ןרק- ןפ ו דיא

1 

 : 1 זעניטעלויבדלאוו ערעייא פא טמענ
 ןכייצ ןשידוא םעה טקנעדעג

 םעםימאק

 .הלספנש ץלָאְּב זוחמב תוריחבל םידמעומה תמישר .41 'סמ
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 .רערערנעב זיא גנורעבקעפאב רעשידיא רעצנאג רער וצ

2 0 

 ןעניה  ןיא  זא .גגורעקלעפאב רעשיריא רער עידוס ריס ןעעז םיסרער
 2324ןב+רירגאק טעיריא םאר ןעראווענ םרירטכינערראפ זיא לאנובירמ

 ןלאוייסמנקכאלראפ יר וצ

 ובייצ זממ

 .וימופק 18272 ר'צ 7''2 ה כו יו ו

 רענרער ףכוי
 רטסירו ב
 ןויצויריעצ

 פו ט+וידצכ ולנ רדטיילשני 23אלב לארשי 3
 .סערננאק ןעשיססינויצ

 ריי (ויששפקלפוואלקרעצאלעב זימינב +
 ןויאראפ הכאלב ילעב ןופ םטמימאק -לארטנעצ ;ופ
 !ראסעב ןיא

 יכצוכראב לכימ ר'ד6
 ינעניבעלוב:לאוו ערעייא פא טמענ .[ריא

 םער טקנערעג
 זכייצ ועשיריא

 שיריא א טפאלק םע ועמעוו זיא !זדיא
 ושיריא וראפ ועמיטש זומ רער ץראה

 דייט לונל 02- 69 לטעצ
 .רָאדנָאְּב זוחמב תוריחבל םידמעומה תמישר .42 'סמ

 םגו רנּבָא ר"ד םג .היבאראסיבב הגלפמה גיצנ ,ואדנל לאכימ ד"ועה
 "נמאלראפה העיסב תערכמ העיד תוכז ילעב םירבח וראשנ רשיפ ר"דה
 עימשה ,טנמאלראפה לש ןושארה בשומב ףתתשה דוע רשיפ ר"דה .תיראט

 בשומבו ןושארה בשומב ,רתכה-םואנל הבושתכ ,השדחה הגלפמה ירבד תא
 .ואדנל תבוטל טאדנאמהמ רטפתה רבמצד ףוסב .ינשה

 זוחמ) ואדנל לאכימ ד"ועה (א , ןלהלכ אופיא היה הגלפמה יריצ בכרה

 טנאמאיד סכאמ ריד (ג ,(ץיבונר'צ זוחמ) רגניז ימס ר"ד (ב ,(הקורוס
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 ר"ר (ה"ו (גנּולופמיק זוחמ) רפייר דרפנאמ ר"ד (ד ,(ץיני'זורוטס זוחמ)

 ג.העיסה שארכ ןורחאה שמיש םעפה .(שרּומאראמ זוחמ) רשיפ ףסוי

 1932-ב תוריחבה

 ותושארב "םיטסינאראצ-לאנויצאנה" תלשממ תחת ,1932 ילויב תוריחבל

 הדעב ועיבצה .תוזוחמ 52-ב תידוהיה המישרה הגצוה ,דובָאיוו-הדייו לש
 ורחבנ םעפה םג .םיעיבצמה ללכמ 2.48% -- רמולכ ,שיא 67,582 --
 ואדנל לאכימ ד"ועה (א :היבאראסיבב תוזוחמה יפל םיינש -- םיריצ 5

 :ןיטוחב -- טשראקובמ (רימע לאכימ) ןמסייו ושימ ד"ועה (ב ,הקורוסב --
 ץיבונר'צב -- רנּבָא ריאמ רד (א :הניבוקובב תוזוחמה יפל םיינש -
 זוחמה יפל דחא ;ץינ'זורוטסב -- 'זולקמ ןוטראמ טסנרא ריד (בדו

 ר"ד שמיש בוש םעפה .רשיפ ףסוי ר"ד -- הינאווליסנארטב שרומאראמ
 .העיסה שאר רנּבַא

 םאתהב איה ףא -- ץראה ילבח ןיב םיטאדנאמה תקולח יכ ,ןייצל שי

 םעפב הניבוקובל םיטאדנאמ ינש םוקמב :הגלפמה לש היתונורקעל
 ינשה טאדנאמה .הינאווליסנארטל םיטאדנאמ ינש םעפה ונתינ ,תמדוקה
 .טאגירה גיצנל ןתינ היבאראסיב לש

 לכב .הינמורב תינויצה העונתה ישאר םע  ונמג םירחבנה לכ :דועו
 תיחרזא תונמאנ לש םתוח היה עובט טנמאלראפה תמב לעמ םהיתועפוה
 לש ויתויוזז לע הנגהל הנותנ התיה תירקיעה םתגאד לבא ,הנידמל
 -ינחורה םוחתב ןהו יתרבחה םוחתב ןה ,ימואל טועימכ ,ידוהיה ץוביקה
 תנשימב קרפ הנידמה לש הז הובג םורופב דמלל ואב תחא אל .יתוברת
 תמקהב ונמע תרזעל אובל ירוטסיהה חרוכה תא ושיגדה ףאו תונויצה
 .ותדלומ ץראב ימואלה ותיב

 אולמ תא טישוה ,ןוסלריצ בייל-הדוהי ,היבאראסיבל ישארה ברה

 שאהב עיפומ היה תוריחבה בורב .וז תימואל הגלפמל ועויסו ותכימת
 ןפואב ףתתשמו ,רָאדנָאּבו בויהרוא ,ץלֶאּב ,בונישיק תוזותמב  התמישר
 .תובושחה תויוצעייתההו םיסוניכה לכב דואמ ליעפ

 םתואב קר טאדנאמב תוכזל תידוהיה המישרל היה ןתינ ללכ ךרדב
 זוחאב תוכזל היה רשפאו .םידוהיה זוכיר היה לודג םהב רשא תוזוחמה
 תולוק ירחא דייצה רבג הבש .בונישיקב וליאו .םיעיבצמה ללכמ הובג

 ['ץיבוניבר רסיא] .ר.א תאמ בונישיקמ הבתכ איבמ 4.8.1931 םוימ ,'ל "םלועה* .9
 איהש -- םירחבנה םיריצה תומשו תולוקה רפסמ -- תוריחבה תואצות רבד לע
 םרטב דוע ויתונקסמ תא קיסהל בתוכה םידקה .,הארנכ תשבושמ הלוכ
 .תויפוסה תואצותה ועדונש
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 םיידוהי םינוגריא םע תורשקתה לע ודקש תויטילופה תוגלפמהו ,םידוהיה

 תמגוד  ,קזח ימואל-ידוהי דוכיל רדעיה זא היה שגרומ ,םינוש םיילכלכ
 ריאמ ר"דכ דואמ יראלופופ קיתו גיהנמ לש ותושארב ץיבונר'צ ריעה
 .רנּבָא

 ( ,לקטעצ !ראפ טמימש |
 כייצ זטימ

 ןפורעג ריא -- ילוי זט-וז םעד יגאטנוז ו ןדיא
 .טכילפ רעגריב רעייא ןליפרע

 יסנעמאלראפ םוצ ןלאזו יד אב עמיטש רעייא ןבעגפא ריא טפראד גאטנוז

 ?ןעמימש רצא טנא זעמעוו ראפ
 .ירעטרעוו עטוג טימ ןוא ןזייב טימ טדער'מ  ,ךייא רצ ןעמ טדער ןטיז עלא ןופ

 .תונוכ עטלעטשראפ ןוא ןגיל טימ

 ?זלהעוו ריא טלאז עשז זעמעוו
 זיורטוצ רעייא זעקנעש ריא טלאז זעמעוו
 -ראפ "עינעמור ןיא ייטראפ עשידיא, יד ,רימ
 .ןטאדידנאק ערעזנוא ראפ יזנוא ראפ ןעמיטש ערעייא זעגנאל

 :( זכייצ ןטימ עטסיל רעזנוא ראפ
 + ראפ ךיז טימ ןלעטש רימ לייוו
 ,רעפאכ ןטאדנאמ ןייק טיג
 יעקסאל עשיצירפ ןוא טלעג ראפ ץירפ םעד ןעניד סאוו  'ךאלדיא ןייק טינ
 .ןעמיטש ערעייא ןעגנאלראפ רימ
 :םוטנדיא עשינעמור עצנאג סאד ןריטנעזערפער רימ ?ייוו
 ןחיא עשינעמור ןאילימ םעד ןגינייאראפ רימ לייוו
 םענייק ראפ פאק םעד שינ ןגיוב ריס ליוו
 ,טכער  רעזגוא .גידריוו ןוא ץלאטש ןרעדאפ רימ לייח
 .,ןסערעטניא עשידיא ראפ ארומ ןא ןפמעק רימ ליי
 .שגיטבעמ ןוא עקראטש א .ענייא ויא טפארק ביירט רעזנוא לייזו
 .ףיוא טכער רעזנוא ןענעקרענא לאו'מ זא

 גנולסיווטנט רעיירפ זוא זבטר
 וסעפ ןוא ןסאלשטנע ןייז גנודיישטנע רעייא ףראד ראפרעד טא
 +רענגעג עסלעטשראפ ןוא ענעפא ראפ טינ עמיטש ןייא ןייק
 +רעניד ס'צירפ ןראפ .טינ עמיטש ןייא ןייק
 .רעריפראפ ןוא עדנעדער ןהעש ראפ טינ עמיטש ןייא ןיק
 .ןליוו רעזנוא סיוא טקירד עכלעוו .ייטראפ רעד ראפ ןקמיטש עשידיא עלא ראנ

 .טכער ערעונוא ראפ ףמאק םוצ טייקטיירג רעונוא ,גנואיירפאב וצ

 :רעביז ןענייז רימ | ז ד . א
 יירט ןביילב ריא טעוו .זלאוו יד ןופ גאט ןיא .ןידה םוי ןיא

 ,קלאפ םעד ןּא ךיז

 1 רעד ראפ ןבעגפא ןעמיטש ערעייא טעוו ריא

 ןכייצ ןטימ עטסיל רעשידיא

 .1932 ילויב תוריחבל תידוהיה הגלפמה זורכ .43 'סמ
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 ונולד וו 5 6 0 וו

 ם 2 סט!
7 077 

 5 תוחפ תמ60ק085 םדסזמ חגאתצה 69067 תטמטאההד5, זה
 הק0א5 םגותאנב 69ק080אתד5 תטחץדהד0פ 5 8870 ₪6 תג ץ חו

 95 תק 5 0

 ל דוב 1, בזו 1 ו
 008 ויו ו

 0 01 ויד
 ו

 יחווה דגווותוגוווו הוויגוווזוזזזוו ו
 וו זורם וזו

 יחווה ו ודו וזה וזו
 ף\ וז\מ\ יצרו ו

 10 אגא תגה 61 תנא 5 05 6005
 0008815 8 ד 0 08088075 0 0 גז+-

 קססא א 60008 93 00 273 6 רץ
 תלתלתנמפ ץלוופומסאג דס 2978079 ₪5
 םאותחצפ קעח4ד5 מע 2007005 קח-
 תשא עוק095 א 101007778 08570 4

 חה ה הייה ג כ דקל פס כד < כד-1בעצ אפ 6"
00 6 00 

 30 11895 05 הע. ;,- 1

 .1932 ילויב תוריחבל ןמרקא זוחמב תידוהיה הגלפמה זורכ .44 'סמ

 ץיבונר'צ ,היבאראסיבב ןיטוחו הקורוס ןוגכ תוזוחמ ויה הז תמועל
 תידוהיה המישרהש ,הינאווליסנארטב שחּומאראמו הניבוקובב ץיני'זורוטסו
 הכז אל ןהיפלש ,1931-ב תוריחבה תואצות .רתויכ .היעבט םהב התיה
 קרו ,רבגומה רוריטב ,ליעל רומאכ ,ריבסהל שי ,טאדנאמב ןיטוח זוחמ
 טאדנאמב "יוציפ" ןיעמב תוכזל תידוהיה המישרל היה ןתינ הרקמ ךרדב
 .גנולופמיקב ללכ יופצ יתלב

 תואצות לע הרורב הנומת תנתונ ןלהל האבומה תטרופמה הלבטה
 ג9.םהילבחל תוזוחמה יפל ,19327ו 1931 םינשב תוריחבה

 ,1931 ינויב 10 םוימ ,131 רפסמ ("הלשממה תומושר") "לַאיציפוא לּורוטינומ" .0
 .1932 ילויב 26 םוימ 173 רפסמו
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8 1 % 1 . 
 תם 5 ם ומ 5%

8 255 -98 550-2550 

 *תהיבאראסיב

 620 = 2739 | 412 0 1778 0 בויהרוא 1
 205 509 16 11 29 ליאמזיא .2

 443 - 2478 | 250 - 2595 | 3 ןמרקא 3
 631 3571  הלספנ המישרה 3 ץלֶאּב 4
 208 95| 343 145 5 ראדנָאב 5
 709 - 436 - 441 205 |32 ןיטוח 6
 797 - 4203 720 | 3688 3 הקורוס 7
 29 56 13 137 23 לּוהַאק 8

 512 - 2559 - 431 - 21122 1 בונישיק 9

1 

 - 220006 - 11 7.2 | לכה-ךס

 :ןלהלדכ היה 1932-ב תוריחבל היבאראסיבב תויזוחמה תומישרה בכרה

 םוחנ-ףסוי ר"ד .(ןורל) רנרל ףסוי ,ןוסלריצ בייל-הדוהי ברה -- בויהרוא 1
 ו רצינלוגאי ריאמדלדיאו ןמכיוג ףסוייהשמ .ןישפיל םהרבא ,'ץיבוקרב

 ו רכייר והיעשי ברהו 'ץיבָאסּוז רשא ,גרבנייו לכימ ,ןמלה השמ -- ליאמזיא .

 םוחנ .ןיטשדלפ קאסיא ,ןאמלּוו סינומ ,(ןורל) רנרל ףסוי -- ןמרקא 3

 : אריפש קיזייאו טחוש השמ ,ןמחנ טורבלוטש ,הטוריס

 סחנפ ,ןיקרמות והיעשי ,(ןורל) רנרל ףסוי ,רגניז (ימס) לאומש -- ץלָאּב .

 : טור קיזייאו סיסאמ לדנמ ,ךאלּו

 לדייז .קנאלב לארשי .יקסווַאשאבור םיפָאי .ואדנל לאכימ -- רָאדנָאּב .

 : יקצוסרוב לכימו יקסנאירוט
 ,ןייטשנוארּב יבצ .(רימע לאכימ) ןמסייו ושימ ,ואדנל לאכימ -- ןיטוח <

 : רנרל לקנעי ר"ד ,םורגלימ םהרבא

 השנמ ,סקופ ןומולוס ,(רימע) ןמסייו ושימ ,ואדנל לאכימ -- הקורוס :
 + קינפורק םייחו בוראמוק לאקזחי .ןמרקוצ

 : רגניבור היעמשו ןמטוג והיתתמ ,טיח םהרבא .ןמרקא ןמחנ -- לּוהַאק .

 ,שטיבאּב ףסוי ,(ןורל) רנרל ףסוי ,ןוסלריצ בייל-הדוהי ברה -- בונישיק +

 המלשו ךוברווא לאנתנ ,יקסנשיאק השמ ,ןייטשניורב לארשי ,ןהכ םייח
 .דנאילרב
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8 5-5 5-5 
 5 . . יב : , 5

3% 5 5 55 5 8 55 580 5550 58 
5% 7 5 5 6 255 - 25 - 255 85 

 הניבוקוב
 4 1275 - 625 | 1368 5 הב'צוס .0
 844 - 2533 - 998 | 3033 |44 ץיני'זורוטס 1
 1026 | 4940 | 1080 | 4570 9 ץיבונר'צ .2
 1-07 1423 |41 1236 2 גנולופמיק .3
 402 1822 | 1 184 |72 ץּואדַאר .4

 - 12 - 12,02| | 109 - לכה-ךס

 הינאווליסנארט
 14 66 1-02 3 15 אבלא 5

 137 |37 136 | 1378 4 דָארַא 6
 279 - 2083 - 331 | 205 4 רוכיב .
 14 56 1% 07 1-5 הרודָאנוה .8

 11 207 183 | 19122 2 לאטנורוט-שימיט .ן9
 1635 3750 1159 - 264 24 שָארומאראמ .0
 318 - 1414 | 323 1549 6 שָארּומ 1
 1 8599 |99 103% |44 דואסאנ .2
 110 8 156 00 10 ןירָאווַאס .3
 626 | 3243 - 627 - 3270 |66 הראמ-ּוטאס .4
 1-3 202 0 222 40 י'זאלאס .5

 440 - 1602 426 1605 | 8 יזָאמוס .6
 18 14 11 115 3 'זולק .ד
 הטמל ורבצש תוזוחמב 535

 - 23 - 2006 דחא לכ תולוק 5007מ

 - 224 - 200 3.5 - לכה-ךס

 .28--33 -- 1931 תנשב .2
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 טאגיר
 1566 536 | 9 פג 5 ואקאּב .6
 106 1514 - 530 | 1820 2 ןאשוטוב .7
 11 13 13 123 דה טשראקוב .8
 241 1260 - 450 | 1 70 יוהורוד .9
 215 14 00 1771 9 יסאי .0
 12 33 | 1 856 7 ץמאינ 1
 112 110 21 2 18 יולרּובוק .2

 10 522 6 116 9 ןאמור .3
 הטמל ורבצש תוזוחמב 2

 - 28 - 227 דחא לכ תולוק 500"מ

 - 1000 = 11 3.00 | לכה-ךס

 248 2 238 3 4.2 | יללכ לכה-ךס

 : איהו ,תללוכ תפסונ הנקסמ קיסהל ןתינ ליעלש הלבטה ךותמ

5 5 
 50% די 5 55
 255 8 5 8 ל

 555 78 28 725| לבהה
 םתה ב קר = 55'
 955 75 םפ5 55 םפ2 ת5- 555-522 252 - ם5ב
 555 5850 הםב כ םק5 0 תםב

 27.34 3290 = 22236 2577 1 היבאראסיב .א
 1230 1775 | 11992 - 1872 הניבוקוב .ב
 208 3599 4 37.7 | 24.80 | הינאווליסנארט .ג

 3488 1336 - 9030 - 178845 1 טאגיר .ד

 לכה"ךס | 64.93 100.0% | 67,582 | 100.0%  100.0%

 הניבוקוב לבח שארב םוקמ ספת ימואל-ידוהיה דוכילה תניחבמש ,אצמנ
 .טאגירהו היבאראסיב ,הינאווליסנארט -- וירחאלו

 -טסוא" ןותיעה תעפשהל הבר הדימב ףוקזל שי הניבוקובב בצמה תא
 ןכ ןיאש המ ."טלק-יּוא"ל הינאווליסנארטבו ,ץיבונר'צב "גנוטייצ עשידוי
 .הדשה-ירעב התיה ותעפשה רקיעש ,בונישיקב "טייצ רעזנוא"ל סחיב
 !"הינואינוא"ה הטלש ירה -- טאגירבו

 השלח ןהילע רשא ,1932 תנשב תוריחבהש ,ןייצל יוארה ןמ תאז םע

 .ץלָאְּב זוחמב המישרה תליספ לשב -- םיעיבצמה רפסמ תתחפה .3
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 .יהשלכ תומילא אלל ,ירמגל תוי ש פח ויה ,"םיימואלה םירכיאה" תגלפמ

 הדבוע .םידוהיה םיעיבצמה להק לש ןמאנ יוטיבכ ןתוא תוארל שי ךכיפל
 רתכה-םואנל ותבושתב ןמסיו ּושימ ריצה ידילע השגדוה ףא וז
 ?י.טנמאלראפב

 דצמ תידוהיה הגלפמל הקיזה תדימ לע ונדמלל האב ןלהלש הלבטה

 + תוזוחמה יפל ,היבאראסיבב תידוהיה היסולכואה

 5 א
0 ] 55 2 558 

 20855 5255 59255 | | 5 05 75 0 2 כ 5 = מ ה 5558 תם58 0 ם 58 -5  זוח
 13 239 106 16 בויהרוא
 37 |59 10 3 ליאמזיא

 גג 24 00 1100 ןמרקא
 14 1 2 16 ץלֶאּב
 3 1 00 14 ראדנַאּב
 ג +4 146 52 ןיטוח
 158 23 16 200 הקורוס
 2 +6 215 14 לּוהאק

 15 259 205 33 בונישיק

 1% 22066 1% 2008 לכה-ךס

 םירוסי תלשלש

 ריעבו הקורוס תיזוחמה ריעב :םיעזעזמ םירקמ ינש ורק 1932 תלחתהב
 ,ואדנל דצמ טנמאלראפב תותליאשל אשונ ושמיש הלא .ןיטוח זוחמ ץינידָאי
 .יטירבה םירחבנה-תיבב תוליבקמ תותליאשל ומרגו ,ל"וחב םוצע דה וררוע

 םיריעצ 4 םע םירבחב ואב הקורוסב לובגה-רמשמ ישנא :ןושארה הרקמה
 ,אופקה רטסָאינדה יבג לע ,לובגה תא תוצחל םהל ריתהל תוריעצ 2זו
 ,ךומס רפכב רבעמה תדוקנל םיריעצה עיגהב ךא .תוצעומה-תירב רבעל
 -- תויריב הדבכ תינמור רמשמ-תביטח םתוא המדיק ,ראוניל 8--9 לילב
 היסולכואה תא ףקת רשא ,דירחמה עוזעזה תא ראתל השק .וחצרנ םלוכו
 םויאה ערואמה .םיחצרנה תוחפשמו הקורוס יבשות תא דחוימבו ,תידוהיה

 ,ופי-א"ת ,םידידי תאצוה -- "ותומל הנש הרשע-שלש תואלמב -- רימע לאכימ" .4
 62 'מע .7
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 וררוע תדחוימה הריקחה תדעו תוח"ודו טנמאלראפב תותליאשה ,ומצעלשכ
 םיימשיטנאה םינותיעהשכ ,הינווג לכ לע ץראה תונותיעב םידממ-בר סומלופ
 לשומ -- ועוצקמ יפל רפוס -- בוי .ד רוטאניסה .הלא לכ לע םיחצנמ

 ןודז-תנווכב ןוחטיבה תוריש תא םישאהלמ עתרנ אל ,רבעשל הקורוס זוחמ
 ואדנל .מ ריצה .ןידל םרסמלו םיחצרנה תא רוצעל םוקמב ,ןנכותמ חצרבו

 ריצה לש םתזעה .הז עשפנ הרקמל רשקב ךלמה לצא ןויאר ודיצמ שקיב
 .םיימשיטנאה םיטנדוטסה לש םפצק תא ולעה ירצונה רוטאניסהו ידוהיה
 םימתכה תששל יכ ,אנ"וגאדי" :ןושלה וזב םנותיע יפד לעמ ומייא וללה
 <"םהלש םיינשה תא דוע ףיסונ אל הינמור ינפ לע [םדה-ימתכ]

 ,"בונישיקב םיטנדוטסה גוח" דצמ תיסמו םייאמ זורכ לע ןכו וז הרהזא לע
 היה ולהנמ) "טייצ רעזנוא" ןותיעה ביגה ,הקורוס תובוחרב קבדוה רשא
 אל" :ישאר רמאמב (לאטנחר ןמלז רפוסה -- וכרועו ,ואדנל .מ

 :ועידזהב ,דחוימ בל-ץמוא הליג רמאמה לעב "!ונודיחפת

 -טאפ'ה .ונתמחלמ תא קיספנ אל .ונתוא םיעיתרמ םניא םיישק לכ
 ךותמ קר ,םיתב סורהל ,םיידוהי םישאר רובשל םלוכי 'םיטויר
 זאמ .ופלח םהלש הוולשה ימי םלוא ,םתוא עירפי אל שיאש ןוחטיב
 םינטקכ ,'םירוילטָאּפ'ה לכ םיעדוי סיראפב לשימ-ןס תורדשב תויריה
 .שנוע ילב ףוסבל ראשנ וניא םידוהי חצורה יכ ,םילודגכו

 !ונילע ודי םירמה לכל ןברק היהנ אל :םייסמ רמאמה-לעבו

 ןייטשנורב ןושמש לש וייוניע

 -ּוגיס") ןוחטבה תוריש דיבכה 1932 יאמב דחאה תארקל :ינשה הרקמה
 הארנש ימ לכ לע םדי תא הנידמה יבחר לכב הירמראדנא'זהו ("הצנאר
 !תאש רתיב -- היבאראסיבבו ,םיטסינומוקל הדהאב דושח םהיניעב
 .וררחוש ,םהב וללועתהש רחאלו ,םינויצה ישארמ םידחא ורסאנ ץינידָאיב
 -ילעופ" לש דעווה רבח לע הירמראדנא'זה ןאטיפאק ךפש ומעז לכ תא ךא
 ,ןופליע ידכ דע בוחרב ללוגו בחסנ אוה ךייטשנורב ןושמ שש ,"ןויצ
 ,חלמ-תושובחת ושבוח ויעצפ ;םיילגרו-םיידי-לובכ ,סוסל תופכ אוהשכ
 .הריקחה ךשמהל יקנירט רפכב ךומסה םילוחה-תיבל לבוה הסיסג לש בצמבו
 דע טקש אל ,היציזיווקניאה-ישעמ לע דמעו םוקמל קעזוהש ,ואדנל .מ ריצה
 החכונשמ .םיפוחד םיחותינ םשל ץיבונר'צב םילוח-תיבל רבעוה הנועמהש
 תא דחשל התסינ התוירזכאבו התלוויאב תכל הקיחרה המכ דע הרטשמה
 היה ךא ,םייוניעה יטרפ תא תדחוימה הריקחה תדעוול הלגי לבל ,הנּועמה
 רפייר דרפנאמ ר"דו רנּבַא ריאמ ר"ד םיריצה ומידקה .אווש ןויסנ הז
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 ואדנל םע דחי ומתרנ ,םילוחה-תיבב ןייטשנורב לצא ורקיבש ,ץיבונר'צמ

 .הירמראדנא'זה שאר לש ותורירש דגנ להקה תעד תא ררועל ידכ ,הלועפל
 םימרוגל תודוה ןכו ,טנמאלראפב ואדנל .מ ריצה לש אתליאשה ךמס לע

 דּוו'גָאו לנולוקה ,ןודנולב תינויצה תורדתסהה תלהנה -- ל"וחמ םידחוימ

 המייתסנ -- תירבה תוצראב ינמורה רירגשהו םירחבנה-תיבב אתליאשב
 .וברקב ותמישנ דוע לכ רסאמהמ אצוה ןייטשנורבו ,הרתי תוריהמב הריקחה

 טנמאלואפב תוכמ גפוס ואדנל

 אוה ,טנמאלראפה תמב לעמ ואדנל .מ לש תוזעונה תועפוהה תחא תובקעב

 בורה תעיס .םיימשיטנאה יריצמ םיינש ידימ םד בוז דע תוכמ גפס ףא
 םלואמ םינוירבה תא קיחרהל העצהה דעב עיבצהל הליחתמ הבריס

 -- דבלב םהמ דחא קחרוה ,היינש העבצהב ,םויה תרחמל קר .תובישיה
 .טנמאלראפה תאילמ תובישימ םוי םישולשל -- ץלֶאּבמ ריצ ּוּבור רופיקינ

 זוחממ) היבאראסיבמ ינשה ריצה תא םג ףוקתל וסינ םיימשיטנאה םיריצה
 ךא -- 1932 טסוגואב רתכה םואנל ותבושת תעב ןמסייו ושימ ד"ועה ,(ןיטוח
 .תוכממ לצינ אוה ויניגמ-וירבח לש םתוזירזל תודוה

 הזוק ישנא םע סומלופב ןמסייו .מ

 ,םהידהואו הזוק ישנא דצמ רתויב הרומח םירבד"תובלטצהב דמע ךמסייו

 ךותמ אצי ונושל תונינשו ולכש תופירח ,ההובגה תיתוברתה ותמרל תודוה ךא

 הרוכבה םואנ ,הז ומואנב שידקה ןמסייו .הנוילעה לע ודישכ ,"ןשבכה*

 םעה לש ותוהמ לע םיטוב םיטפשמ המכ ,טנמאלראפה תאילמב ולש
 .ץראה תייסולכוא ךותב ידוהיה טועימה לש םידחוימה ויכרצ לעו ידוהיה

 :זירכה וירבד רתי ןיב

 -תקיתע תידוהיה הליהקה םע תירוטסיה תוהדזה םידוהיה לצא תמייק
 היה אל .תישונאה הירוטסיהה לע המתוח תא העיבטה רשא ,ןימויה
 :תומקיר יתשמ תבכרומכ וננמז-תב תובהתה תא רידגה רשא ידוהי הז
 םתשרומ אוה ך"גתהש ,םידוהיה .הקיתעה ןווי תמקירו תידוהי המקיר
 הכפה םהלש תדה רשא ,םידוהיה ;ילאסרבינוא רפס םלועל וקינעהשו
 ותעד-תווחב יהשלכ תובשחתה אלל ,הלא םידוהי -- םלוע"תד
 ,רבדה ,אופיא ,יעבט .םשפנב הרושק ונשפנ ,ובור רמ לש תכמסומה
 הירוטסיהב ידוהיה םעה לש ולעפ לע הוואג לש שגר ונב ררועתיש
 רשא םידוהיה לצא הז שגר חפטל ונל אנ-השרויו ,תימואל-ןיבה
 ץראב שי הלא םידוהיל -- -- -- .תינמורה היסולכואה ברקב
 ,יללכ יפוא ילעב םיכרצה דבלמ ,םיבורמ םידחוימ םיכרצ תאזה
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 םיקהלו םהלש תדה יניינע תא ןגראל םהילע .םימכסומו םיירטנמלֶא
 םילגסמ םידוהיה רשא ,תינמורה תוברתל ףסונבש ,םהלשמ רפס-יתב
 ?:,תידוהיה תוברתה תא םהב וחפטי ,תובהלתה ךותמ םמצעל

 ףיסוהל שי 1931--32 תונשב תידוהיה הגלפמה לש הלא היגשיהל
 4.5 לש ךסב תוידוהיה תוליהקה יכרצל תותדה דרשמ תבצקה : תונמלו

 םיטנדוטסה תונועמל הבצקה :% היבאראסיבל ףלא 1,490 םהמש ,ייל ןוילימ

 סויג-תבוח ליגל ועיגה רשא ,"ץולחה" ירבחל היילע-רתיה ,םיידוהיה

 הלקה ,םליבשב םינוכרדה סממ 75% לש תדחוימ החנה תקנעהו ,אבצל

 3.(דועו ,תוינויצ רעונ-תועונת תונגראתהל

 .תימואלה תוגיצנה ילגר תקיחד

 יניעב ףא הארנ אל דחוימ יטילופ ףוגכ תידוהיה הגלפמה לש המויק םצע

 .ןכש לכ אל -- תויאמצע תומישרב היתועפוהו ,תויטארקומידה תוגלפמה
 קוחדל ולחה ןכלו ,םידוהיה םירחובה תולוק דיצ ירחא תוטוהל ויה ןלוכ

 ישעמ ולעפוה תומישרה תשגה תארקל .תידוהיה הגלפמה לש הילגר תא

 .םירחובה לע ץחלו םימויא ,רוריט

 .רוריטה רבג ,1933 רבמצדל 20-ב תוריחבה תארקל ,תישילשה םעפב
 םיריעצה םימשיטנאה ןוגריא תא הלשממה הקריפ ,רבמצדל 9-מ התטלחהב
 תא ונממ הענמו ונאירדוק הילָאז לַאנרוק לש ותושארב ,"לזרבה רמשמ"

 ,היאניסב ןכמ רחאל חצרנ ךכ לע הבוגתכ) תוריחבב עיפוהל תורשפאה
 ורבגוה ,הלועפה ןוזיא םשל הארנכו .(הקוד הלשממה שאר ,רבמצדל 30-ב

 לש םיבושח תוזוחמ הרשעב ?%.תידוהיה המישרל סחיב יוכידה יעצמא
 ץֶאלַאגו ּואקַאּב ,לוהאק .רַאדנַאּב ,ןמרקא : םהיניבו םילודג םידוהי יזוכיר
 םידמעומה ורצענ תוזוחמה ראשב .המישרה תא שיגהל ףא תורשפאה הענמנ
 םע עגמ םייקלו יבמופב עיפוהל םהל ןתינ אלו .הרטשמה ידי"לע םידוהיה
 .םהירחוכו םהיגיצנ

 ,ופידא"ת .םידידי תאצוה -- "ותומל הנש הרשע-שלש תואלמב -- רימע לאכימ" .5
 470 ימע ,7

 .1931 ינויב 30 ,ה"כ "םלועה" .6

 "רשג" ,"םירשעה האמב הינמורב תידוהיה תימואלה העונתה" -- ואדנל .מ .1
 .110--111 םידומע ,ז"ישת ,3 (12) 'סמ

 ךכתייה" :"לּורָאווַאדא" יביסרגורפה ןותיעה תלאש דיעת רוריטה ידממ לע .8
 ,היסולכואה ללכמ 22% ידכל עיגמ הב תידוהיה היסולכואה רפסמש ,טָאגיסבש
 המישרה םש הלביק 1931 תוריחבב) "? דבלב םישנא 567 םידוהיה רעב ועיבצי
 .(תולוק 3,750 ,רתויב תוישפח ויהש ,1932 תוריחבבו ,תולוק 2.641 תידוהיה
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 ,תוריחבב יביטקא ןפואב "ןויצ-יריעצ" תגלפמ הפתתשה אל םעפה .בגא

 ךכ לע םסרפתנש .טאקינומוקב .תידוהיה המישרב ועיפוה אל היגיצנו
 ,ךכמ תעבונ הטלחהה ,יכ ,רמאנ .1933 רבמצדב 15-מ "טעברא ןוא דרע"ב
 םע ךרעמ תמקהל םיכרד השפיח תידוהיה הגלפמה יכ .הלגתנ םייתניבש

 .תילארבילה ,תטלשה הגלפמה םע הלועפ ףתשל דחיבו ,"הינואינּוא"ה

 ,ירקיעה הדועייל תידוהיה הגלפמה תושחכתהכ צ"צ יניעב הארנ רבדה
 ןתמו-אשמה וליאו .הרומג תוכאתסה ידיל התוא איבהל הלולעה תושחכתה

 ללגב חילצה אל הלועפ ףותיש רבדב תיטארקומיד-לאיצוסה הגלפמה םע

 לארשי"ץרא םע התוהדזה לע ריהצהל ."דנוב"ה תעפשהמ האצותכ ,הבוריס
 .תדבועה

 38,565 ידכל קר עיגה תוזוחמ 40-ב המישרה הרבצש תולוקה רפסמ
 ,(תומדוקה תוריחבב הלביקש תולוקה רפסמל סחיב דבלב 57%) לוק

 הריבעה אלו ,המיסחה זוחאמ תוחפ -- ונייה ,תולוקה ללכמ 129%  םהש

 :האבה האוושהה-תמישר תא איבנ המגודל .דחא ריצ ףא

 תידוהיה המישרה דעב ונתינש תולוקה רפסמ

 1933 תנשב 1932 תנשב זותמה

 11 2009 בגיהרוא
 = 1599 ליאמזיא

 2001 1 ץלֶאּב

 13 14 ןיטוח
 2211 203 הקורוס
 1-19 2005 בונישיק

 םהבש ,לּוהאקו רַאדנָאּב .ןמרקא תוזוחמל ץוחמ)

 (תומישרה תא שיגהל ללכ ןתינ אל

 122 156 לכה-ךסב

 ,תוינמורה תוגלפמה תומישרב םידוהי ורחבנ אל םג םעפהש רחאמו
 -יטנאה הגלפמה וליאו .יהשלכ תוגיצנ אלל ידוהיה ימואלה טועימה ראשנ

 .םיטאדנאמ םירשעכ הלביק הזּוק-הגוג לש תימש
 .תוריחבה ינפלמ דוע ךלהו רבגתהש ,חותמה בצמה חכונ : ינייפוא טרפ

 ,תוחפל ,ןוטלשה תגלפמ תומישרב דיעוהל הקוד הלשממה שאהל עצוה

 השע תאז תמועל .םיכסה אלו -- תידוהיה הגלפמה יגיצנל תומוקמ ינש

 רשע"םינש םהל דיעוהו ,םזיצאנה דהואל ךפהש ,ינמרגה טועימה םע םכסה

 .תומוקמ
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 חכוג -- ךפיהלו .הלגד תא תידוהיה הגלפמה הלפיק אל ןכ-יפ-לע"ףא

 הרשכ עקרק הל האצמש ,גרבנרינ לש השרדמ תיבמ עזגה-תרות תוטשפתה

 הנכסה לע העירתה ,םעב הרבסהה תא הקימעה דוע ,ינמורה םעה ברקב
 .תוננוגתה תארקל והתכירדהו ול תברואה

 האושה ץנהב

 היבאראסיב לש המורד השענ ,1933-ב ,הינמרגב ןוטלשל םיצאנה תולע םע
 רבגומ דקומ -- ןאמרקא רקיעבו ,ליאמזיא ,לוהאק ,רָאדנָאּב תוזוחמה --

 וז דחוימכו .תיתרגישה סראד תלומעת הל טעמה .תימשיטנאה הלומעתל

 "םיכירדמה הנהכו הנהכ ףיסוהל ואב דוע הנהו ,"לזרבה רמשמ" דצמש
 -- היסולכואב רידחהלו לבחה תא ףיצהל ולחה םה .םינמרגה םיתיסמה

 תרות תאו תיצאנה העדותה תא ,רעונב רקיעבו -- תינמרגה אקווד ואלו
 םידוהיה ןיבל םינמרגה ןיבש הבוטה תודידיה יסחי תורמל .םהלש עזגה
 .תובושק םיינזא השדחה "הרותה* הל האצמ ,זא דע םימייק ויהש .םהינכש
 ילכלכ םרח זרכוה .ירפ-ילודיג ןתנ ףאו םינצינ ץנה םידוהיל האנישה ערז

 תונדפקב םשגוה רשא ,הדוכעמ םלושינו םוקמה יבשות םידוהיה דגנ
 .םינמרגל תינייפאה תונקיידה לכבו

 לדוג לע םייטסיטאטסה םינותנה ודיעי הערל ותעיגפ התיה המ דע

 :1930-ב ימשרה דקפימה יפל ,םהבש תידוהיה היסולכואה

 100.06 יג 9 היבאראסיבב תינמרגה היסולכואה ללכ .א
 -- הזמ

 40% '  6 תינוריע
 960% | 'צג 3 תירפכ

 םירעב םג םידוהיה םינמרגה ןיבש םיסחיב תוחיתמה התיה הבר ,םנמא
 ,תירפכה היסולכואה לע שגדה תא םישל ןידה ןמ ךא ,ןאמרקאו בונישיקכ

 הזכרתהו ,היבראסיבב תינמרגה היסולכואה ללכמ 96%  התוויה רשא

 םינמרג םידוהי :ןמקלדכ ,לבחה לש ומורדב

 'ג 54457 'גג 3 ןאמרקא זוחמב תירפכה היסולכואה ללכ .ב

 'ב 10268 'ג 8 רַאדנָאּב זוחמב תירפכה היסולכואה ללכ

 'ג 8557 'ג 5 לּוהאק זוחמב תירפכה היסולכואה ללכ

 'נ 4471 'ג 90940 ?יתוזוחמה 6 ראשב תירפכה היסולכואה ללכ

 'ג 77753 יג 6 לכה-ךסב

 -- רפסמב םיעבראמ הלעמל -- היבאראסיבב תורייעה לש עירכמה בורה .9

 .ירפכה רוטקסב ויה ,תדכולמ תידוהי היסולכוא תולעב
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 ,רַאדנַאּבּו ןאמרקא תוזוחמל שידקהל ונילע תדחוימ בל-תמושתש אלא

 ירהו .םידוהיהו םינמרגה ןיב םיסחיה תפרחהל ירקיע דקומ ּוויה רשא
 :םיאבה םינותנה ונינפל

 םינמרג םידוהי -- ןאמרקא זוחמ | .ג

 "'ב 25760 | 'ג 2 הניטּוראט ירפכה רוזיאב
 *"'נ 18974 יג 5 ראנּוברַאטַאט ירפכה רוזיאב
 'ב 9723 ינ 6 םיירפכה םירוזאה ראשב

 'ב 54457 | 'ג 3 לכה-ךסב

 -- רַאדנָאּב זוחמ .ד
 'ב 4217  ינ 5 ןאשּואק ירפכה רוזיאב
 'ב 3890 יג 4 הילשימי'צ ירפכה רוזיאב
 'ב 2161 יג 9 םיירפכה םירוזאה ראשב

 'נ 10268 1 8 לכה-ךסב

 'ב 64725 יב 1 דחי תוחחמה ינשב

 לש םתסנרפ תנעשמ רועריעל תופידרה ומרג ל"נה תוחחמה ינשב
 ןסורמ יתלב התסה"עסמ םדגנ להנתהש אלא ,דבלב וז אלו .םידוהיה

 םירקמ ורק ,םנמאו יי.םהיחל תישממ הנכס םע לבוג היה םיתעלש

 .רוזיאב היסולכואה ללכמ 32.4% ** : רוזיאב היסולכואה ללכמ 55.8% *
 ינוי ףוסב ,היבאראסיבל םודאה אבצה סנכיה םע :הירוטסיהה לש הילולעתמ .0

 --בוטולומ םכסה לש םייאשחה םיפיעסה דחא ופקתל .הארנכ ,סנכנ 0
 םינמרגה םיבשייתמה לכ הינמרגל הבונאדה ךרדב ורבעוה ויפל .פורטנביר
 גוזל הכותר תחא הלגע לש ףקיהב אשמו שוכר תחקל םתושרבשכ ,היבאראסיבב
 .תיטייבוסה הלשממה תאמ בהז"עבטמב ולביק ,שוכרה ראש תרומת תא .םיסוס
 ומשוה ,והשלכ עשפמ םיפח .םיחרזא תובבריתובברש דועב :דבלב וז אלו

 ולגוהו םהינפב אלשו םהינפב וטפשנ ,תושק ורקחנ ,רצעמב ".ב.ג.מ"ה ידידלע
 .תוצוח שארב םיישפח םינמרגה םינופמה וכלהתה ,םיקחורמ הדובע-תונחמל
 "םירגהמ" :םילמה וססונתה םהילע ,םידחוימ םיטרס ויה םידונע םהידגב ילּוורש
 המחלמה רמג רחאלש םינשב ..."העריןיע" ,הלילח ,םהב עגית אל ןעמל --

 הדובעה תונחמב שגפיהל .הרצל וירבחלו ,הלא תורוש בתוכל לרוגה ןמיז
 םתונכתשה תומוקמב ורצענ רשא ,רבעשל הלא םינופמ םע .ןופצה יתכריבש
 -אראסיב תא םתביזע ...ןוולב ,היסורפ חרזמבש גרבסגינָאק תביבסב .הש דח ה
 "תודידי" ישחר ונינזאב םיעימשמ ויה -- דחאכ םלוכ -- הלא !1940-ב היב
 ראנובראטאט .זיצרא תורייעב "רבעשל דאמ םיבוטה םידוהיה" םהינכשל הקומע
 עויסו הצע ונתאמ שקבל ללכ ושייבתה אלו ,ןאמרקא זוחמבש הניטוראטו
 ..לרוגה םהל רמהב
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 להקה תעד .תונוטלשה דצמ הבוגת אלל וראשנ רשא .תומילא לש םירומח

 הנכסה דגנ העירתה ,תידוהיה הגלפמה תלהנה ירבח השארבו ,תידוהיה
 וררועו םיריכזת ושיגה ,םיהובגה תונוטלשה ינפל תכלוהו תרבוגה

 םישידא וראשנ תונוטלשה ,םרב .תוילאודיבידניאו תויללכ תויולדתשה

 התסהה תלועפ תא ןסרל .םהשלכ םיישממ םיעצמא וטקנ אלו הלא לכל

 .הלילעהו

 "םורד ידוהי לע הצבר רשא ,ינמרגה םרחה תללקל הפסותינ 1935 ץיקב

 ללכ לש םויא לודלדל המרג איה .המויאה תרוצבה תכמ ,היבאראסיב

 .םייתעבש רמחוה םידוהיה לש םבצמו ,היסולכואה
 רבוטקוא ףוסב .תידיימ הלועפל תידוהיה הגלפמה המתרנ הלא לכ חכונ

 הב םגש .הניבוקובו היבאראסיב חוכ-יאבמ תירוזא הדיעו יסאיב הכרענ
 .םיריצ 94 תוחכונב ,םידוהיה דגנ יוסישה תלומעת הנורחאל המצעתה
 תוח"ודה חכונ .לאטנזור .ז הב ףתתשה בונישיקב יזכרמה הרזעה דעו םעטמ
 התסהה תמילב םשל תרבגומ הלועפל תינכת הדבוע .תומוקמב בצמה לע

 לע םרחה תרבגהל ןכו ,היבאראסיב יבערל הרזעה תלדגהו תימשיטנאה

 ,בונישיקב תדחוימ הדיעו סנכל העבתנ הגלפמה תלהנה .תינמרג תרצות
 םהיעותעת-ישעמל ץק םישל םעינהלו ןוטלשה ישארל חינהל אלש ידכ
 .רוזיאה ידוהי לע האוש טימהל םילולעה ,היבאראסיב-םורדב םינמרגה לש
 (311.35) תוליהקה לש תיאבאראסיבדלכ הדיעו המייקתה רצק ןמז רובעכ
 \17.11.35) ןמרקאב תיזוחמ הדיעו ןכו ,םיריצ 96 לש םתופתתשהב
 .רנפלק .ב ד"ועה ,הגלפמה חילש תופתתשהב

 התשקתה ,טנמאלראפב תוגיצנ הל התיה אלש ,תידוהיה הגלפמה

 ךותמ התבוח האלימו ץרפ לכ ינפב התרמשמ לע הדמע איה ךא התדובעב
 .הבר תוריסמו תונמאנ

 ןורחא זעונ ץמאמ

 תונוטלשה :ץראה ילבח לכב רדרדינו םידוהיה בצמ ךלה 1936/37 תונשב

 ולשונ םידוהיה ו תויחרזאהו תוימואלה םהיתויוכזל דימתמ ןפואב ולכנתה

 םידוהי ינפב ולעננ םירעשה :תוילכלכה םהיתודמעמו םתדובע תומוקממ
 .םיישפוח תועוצקמ ילעב

 תושדחה תוריחבה רות םייתניב עיגה וז האכדמו השק הריוואב
 תומדוקה תוריחבב ןולשיכה ףא לע .1937 רבמצדב 20 -- טנמאלראפל
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 המשב םילגודל תויופצה תונכסהו םימוצעה םיישקה תורמלו 1933 תנשב

 םעפה תוכזל שולקה יוכיסה ףא לעו ,תיאמצע תימואל-תידוהי המישר לש

 .וז השודק תוריחב-תמחלמב תימואלה העונתה לכ המתרנ ,תוריחבב

 הניבוקובב תינויצה העונתה לש קיתווה הגיהנמ ,רנּבָא ריאמ ריד
 לופנל בטומ" : השגרנ האירקב אצי ,תידוהיה הגלפמה ישארמ דחאו

 תוריחבה ברעב םסרפתהש ארוק"לוקב "!ןויזיבב תויחל רשאמ ,דובכב
 :רמאנ

 תא אלמל םכתא תארוק .קבאמל םכתא תארוק תידוהיה הגלפמה
 היטס אלל רומשל היושעה תרוסמ םשב ,הקיתע הנומא םשב םכתבגח
 רבמצדל 20-ב תוריחבה .הדובעלו םייחל וניתויוכז לע ,ונחור לע
 וניא ונתאמ דחא ףאו ,םכתרכהלו םכנופצמל ןחוב-ןבא הנייהת
 ידוהי לכ :לוקב ארוקה ירסומה וצה םעּפמ ידוהי לכ שפנבש .קפוסמ
 גו.תידוהיה המישרה דעב עיבצמ

 האירקב ידוהיה רוביצל "טייצ רעזנוא" יפד לעמ הנפ ןוסלריצ .ל .י ברה

 ,יטילופה ןבומב םייקתהל ונילע דועה ! םכתעדב בטיה ולקש ,םיחא" , תבהלג

 "?אל וא

 וסייגתה (צ"צ -- צ"עופ) תדחואמה הגלפמה לש יזכרמה דעווה ירבח

 "טייצ רעזנוא"ב םירמאמ ומסריפ -- תוריחבה תמחלמל דחאכ םלוכ
 -עסמל ואציו םע"תופיסאב ועיפוה ,טשראקובבש "הנובירט"בו בונישיקבש
 :ועיפוה היבאראסיב תוזוחמב תומישרה שארב .הדשה ירעב םירוקיב
 ד"וע .רגניז .ש ריד ,רנּבָא ריאמ ר"ד ,רשיפ .ת ריד ,ןוסלריצ .ל .י ברה
 :תומישרכ ועיפוה םיימשרה םינויצה ןמ .םירחאו ןייטשנחר .פ ,גרבנייו
 ,לאטנזור .ז ,טפואהנזור .ש .ןרוק .י ד/הּוע ,קיטוק .מ רייד ,דנאילרב .ש
 .םירחאו קויסארק .א ,ןמדלפ ד"הוע .ןמלדיפ .נ רייד ,יקציניו .לא ,רזארב .מ

 ודמע םהבש ,(71 ךותמ) הריחב-תוחחמ 50 םיקמב :התיה האצותהו
 רוריטה-ישעמ לשב .םהמ 45-ב קר שיגהל היה ןתינ ,תומישר שיגהל

 תומישרה ורבצ .םמצע םירחובה יבגל ןהו םידמעומה יבגל ןה ,וגהנש
 -- %ןלהל האבומה הלבטל םאתהב ,דבלב תולוק ףלא 44-ל בורק תוידוהיה
 בושו .קוחה יפל שרדנכ ,םיעיבצמה ללכמ 2% לש המיסחה זוחאמ תוחפ
 .יהשלכ תידוהי תוגיצנ ילב ,הנותחתה לע הדישכ הגלפמה האצי

 .18.12.1937 םוימ 604 'לג ,"הרטסאונ הירטשאניר" .1

 .25.12.1937 םוימ 605 'לג ,םש .2
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 לא טמיטש

 1 0 עטסיל רָטשיריא רטד ראפ

 : יצ סא ונא סוק  םוסנדיפ קש" נעסור ער ףרא ןא די ןקור סורא רעוס ער :עס יא
 ראה 06:קמארראש ערגערקטסראפ >ר א ךד ןזילרסאכ יצ ₪ נילס רענרזב ןתגנארסשרפ א וצ :תלקסש

 .ץרתתהא ןופ :" הילאסנאק רער ןטלערוצסיס ןדי ןתדספושוואכ רזי םנגרוצ ענאל
 שא דע א שדה הרפיצ שס 29 ןרעספ ריס ןא שא
 טיצאה אגו תהא תנע שראש אב ךורפש עמשונדמ

 זקע רעוניא ראפ געט קרקווש
 טיט וערדנאה זריוו זחא ענאזוט

 ,-ם- ןיטטנערלר .ב | 1
 לצחוק מיה ראטנעזאר .ז 5

 (הניגיט) רַאדנָאב זוחמב תידוהיה הגלפמה זורכ .45 'סמ
 .1937 רבמצדב תוריחבה לא

 זיחאה תמועל זוחאה | תוליקה רפסמ
 היסולכיאה ללכמ ללכמ הרבצש רפסמ ל ה
 תידוהיה םיעיבצמה | המישרה | תוזיחמה ב

 היצמורב | המישרה דעב | תידוהיה

 2.34 205 3 9 היבאראסיב

 13 17 14 5 הניבוקוב

 20108 7 11 21 הינאווליסנארט
 2.8 4 3 10 טאגיר

 1% 1% 41 15 לכה-ךסב
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 רובצל החילצה אל ,תוריחבה לע השלח רשא ,תילארבילה הגלפמה ףא

 "הימָארפ"ה תפסותב ,לכות ןעמל ,תולוקה ללכמ 40% לש םומינימה תא

 דבוא היה לוראק ךלמה .ןוטלשב זוחאל ,םייקה קוחה התוא הכיז הב רשא

 -- הגיהנמ לש דוחיבו ,"לזרבה רמשמ" תגלפמ לש הדחפ וילע לפנ יכ ,תוצע

 וליאכ ,30.11.38-ב תוזמל הרונ) ּונַאירדוק הילָאז לֶאנרוק "ןאטיפאק"ה

 הלביקו תוריחבב דואמ התלע רשא ,(אלכל אלכמ וכרדב החירב ןויסינ בגא

 : ןורתיפה אצמנ ףוסבל .378 ךותמ םיריצ 70 -- תולוקה ללכלמ %

 םירצונה תיזח" -- הלדוגב היינשה תימשיטנאה הגלפמל ןוטלשה תא רוסמל

 9.8% תוכזב) הגוג ותימעו הזוק םימשיטנאה-ןקז לש םדוסימ ,"םיימזאלה
 ,תורחא תוגלפממ םינגלפ םע ףותישב .( תוריחבב הרבצש תולוקה ללכמ
 .רתוי רחואמ דעומב תושדח תוריחב לע "חקפתש" ידכ

 :ותמסיס תא ,הגוג ,הלשממה שאר עימשה םעה לא וירבד תישארב רבכ
 ופא-ןורח תא חלשל הנאות-שאר התיה וז "!םינמורה ליבשב הינמור*
 ואצוהו בר ןמז רבע אל .הנידמה קשמו הלכלכה ימוחתל ושלפש ,"םירז"ב

 ,תוחרזאתהל םידוהיה תויוכז לש תרזוח הקידב :הז ידוסי-וק שומימל םיווצ
 תואמ לש םימוצע םירפסמב המחלמה רחאל הינמורל "ושלפ" םתיברמש

 יונימ ; םידוהיל ונתינש םיפירח תואקשמ תריכמל תונוישרה לוטיב ;םיפלא
 הדובע חיטבה ןעמל ,םירזה לש םהיקסע לע םייתלשממ םיראסימוק

 .'וכו םירז תוקיסעמה תורבחהו קסעה-יתב לש היצאזינאמור ;םינמורל
 דצמ תויוללעתהלו תויושקנתהל דעי ושענ תיצולחה הרשכהה תוצובק םג

 .םישדחה ןוטלשה ישנא

 ןמדלוג .נ ר"ד ידי תא האלימ תידוהיה תונכוסה לש היילעה תקלחמ

 לפיט ןהב ,תויעבה לולכמב הינמורב *י:הרשכההו הילעה תלאש תא לולכל

 ,הינמורב ידוהיה טועימה לש ולרוגו ויתויוכז לע מ"ומל רשקב ,הביני'גב

 םולשה הזוח לע 1920-ב ומתחש ,תולודגה תומצעמה חוכ-יאב ולהינ רשא

 .רבדה עייתסה אלו -- ּוקסָא'צימ יטארטסיא זאד ץוחה רש םע ,הינמור םע
 רמאמב אצי ,הזוק-הגוג תגלפמ לש הנותיע .(ןמזה וצ) "ימָארו הקנּורופ"

 ירחא אלמל הלשממה תאמ שרדו "!לבלּובמ הדוהי* :תרתוכה תחת
 ,היסולכואה לש שדח דקפימ ךורעל -- דחוימבו ,םימשיטנאה לש םהיתועיבת

 עיגמ השעמלש דועב/ ,םידוהי ףלא 800-כ קר הליג ןורחאה דקפימה ןכש

 רטמיטנס לע ףא רתוונ אל" :ריהצה הזּוקו "!םינוילימ ינש ידכל םרפסמ

 המסיסה תא םישגנ יכ ,הגוגו ינא ,םיהולאל ונעבשנ .ונלש תינכתהמ דחא

 .278 'מע ,'א ךרכב האר .הרשכהה רתיה תלאשב ןמדלוג ר"ד לש ןתמו"אשמה לע 2
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 קבאנ ינא הילעמש ,הדאקיראבה לע םינתיא ראשינ .'םינמורה ןעמל הינמור'

 33"! הנש 50 הז
 ולעפש תוחוכה לכ ודחאתה התאירק לוקלו ,ידוהיה בוחרב הרבע הקעזא

 -- דימתמו זאמ םיביריה םייטילופה םינוגריאה ןיב ףא רשגה םקוה .םעב
 "תיזכרמ הצעומ" הבכרוה .הזמ "הינואינואה"ו הזמ "תידוהיה הגלפמה"
 התאר אל הצעומהש אלא .הנועמה ידוהיה ץוביקה לע הנגה ןעמל תפתושמ

 .וכרא אל הימי םגו ,הישעמב הכרב לכ

 28.12.37-מ ,דבלב םימי 44 -- הזוק-הגוג לש םנוטלש ימי םג וכרא אל

 םיינידמה היתודוסי תא רערעל וקיפסה הז רצק ןמז ךשמב .10.2.1938-ל דע
 דצמ .םידוהיה לש םבצמ תא -- רמול ךירצ ןיאו ייהנידמה לש םיילכלכהו
 רמשמ" ישנא לש םילפאה םירציה יוביל ידיל רצקה ןוטלשה איבה ,ינש

 יניינעל הקלחמה י"ע יאשחב וכמתנו ירוביצה םלקשמב ולע רשא ,"לזרבה

 %*.הינמרגב תיצאנה הגלפמה לש ץוח

 : ךכב ומחנתה םה ,הזוק"הגוג ידימ ןוטלשה טמשנש רחאל

 תועובש ךשמב ונערזש המ ךא ,ןוטלשה הגהמ ונקלסל וחילצה םנמא
 .הינמור לש םימיה ירבדב ףד יתבתכ .(הזוק) וירפ תא איבי ,רפסמ
 .(הגוג) דוע החמיי אל ,םידוהיה לע םש בותכש המ

 "ימואל זוכיר" לש השדח הלשממ המוקמב המקוה ,וז םתלשממ לופנב

 ןורימ ךראירטאפד לש ותושארב .(רבעשל הלשממ ירבח -- םהיניב)

 התארנ העשה .ךלמה לש ותפיאש תמשגהל ךרדה תא הללס רשא :",היטסירכ

 תוגלפמה תא קרפלו יטארקוטבא רטשמ גיהנהל ,לוראק יניעב הרשכ

 (20.3.38) ךכמ רחאלו ,השדח הקוח הגהנוה (24.2.38) הליחת .תויטילופה

 הדוקפ האצוה (18.2.38) ןכל םדוק דועו .תויטילופה תוגלפמה לכ וקרופ

 .1938 ,ראוניב 9דמ 45507ו ראוניב 7דמ 4549 'לג ,"טייצ רעזנוא* .3

 ,הלשממה תא ותחדה רחאל לוראק ךלמה םסריפ רשא ,םעל "ארוק-לוק"ב .4
 והותל ץראה תא סינכהל ,זוגוג תלשממ הקיפסה רצק ןמזב" :ראשה ןיב רמאנ
 לולעש רבד ,תינמורה דיצוטיטסנוקל דוגינב ןהש תולועפ התשע ןכ .והובו
 .(1938 ראורבפב !1 ."רבד") "סרה ידיל הנידמה תא איבהל היה

 /'ב--א 'בוח ,ד"כשת ,םילשורי .לארשי תודלות רקחל ןועבר -- "ןויצ" .5
 .133--152 םידומע

 השארלו "לזרבה רמשמ"ל ותדהא תא יבמופב עיבהלמ ענמנ אל ךראירטאפה .6
 ,םידוהיל וסחי לע םינותיעה דחא לש ןולאשל הבושתב .ונאירדוק "ןאטיפאקה"

 הלוכ תיסכודותרואה היסנכה ףא .םידוהיה דגנ יוסישו האניש שודג רמאמב הנע
 ,ח"צרת ןושחרמ .'ה "םלועה") רמאמה ןכות לע הידי תא ןכמ רחאל הכמס
7 
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 ,תירבע ,שידיי -- םיטועימה תופשב םינואטבהו םינותיעה לכ תא רוגסל
 .דועו תיניארקוא ,תינמרג ,תיסור

 ימואל רישכמ לש וייח-תשרפ המייתסנו ,תידוהיה הגלפמה םג הקרפתנ

 "אלה סחיה לכ םעש ,ןייצל שיו .ידוהיה טועימה לש ויתויוכז לע הנגהל

 ,ינמורה םירחבנה-תיבב ררש רשא ,וזכש רותב תידוהיה הגלפמל דהוא
 ילעב ויה דחאכ םלוכש ,םיימשרה היגיצנל דובכב םיריצה וסחייתה
 םתסיפת תניחבמ ןהו תיתוברת-תיתלכשהה םתמר תניחבמ ןה .המוק-רועיש
 .תינידמה

 ידידלע תידוהיה תיראטנמאלראפה העיסה לש היתועפוה ותנוה םצעב

 הלוכסאה :היכרדו תוינידמ תוינידמ ,הנוש תוינידמ לש תולוכסא שולש
 ,ביריב ףא דובכ תגהונ .ןיסומינה ךרדב ,יוטיבה-תנדועמ תירגנוה-ירטסואה
 הלוכסאה ;רשיפ רודואית ר"דו רנבָא ריאמ ר"ד ןיגפהל וביטיהש יפכ
 ,תינעבותהו הפיקתמה -- הכיפהמה ץורפ רחאלש וז דוחיב -- תיסורה
 תובר םינש םלקאתהש רחאל ,ואדנל .מ םגו ןוסלריצ .ל .י ברה הוגצייש

 דרמה חורש ,םינמורה יניעב ויה םידושח ךכ לשב) היבאראסיב תריוואב
 ףירחה הנונגסב תינמורה הלוכסאה ;(םנורגמ תרבדמ וליאכ הכיפהמהו
 לש ושרדמ-תיבמ ,רתי-תונצחשב הרגתמ"ביריב תינעגופה ,הנושל"תונינשבו
 .ןמסייו ּושימו רגניז .ס םיריצה ךרוצה תעשב וגהנש םשכ ,הזוק 'פורפה
 ןהשכ ,תחא הפיפכב ולאה תולוכסאה שלש לש ןתוגזמתה התלע הפי ,ןכאו

 .וז תא וז תומילשמ

 יפל ישפוח ןפואב ורחבנש ,תידוהיה תיראטנמאלראפה העיסה ירבח
 ךרדכ אלש ,תימואל הוואגבו דובכב וגציי ,תודחוימ תוימואל תומישר

 ץוביקה תא ,תימלועהו תינמורה להקה-תעד לבק ,םהינימל "םינלדתש"ה

 הפוריאב ולדוגב ינשה -- שפנ ןוילימ יעבר השולשמ הלעמל הנמש ,ידוהיה
 ,ןייולימ תא ועבתו ויתויוכז לע ונגה ,הנומאב והותריש םה .ןילופ רחאל

 םייחב יהשלכ תידוהי תופתתשה הרצבנו ."הינּואינוא"ה םג הקרפתנ
 ויה ,והשמ לועפל היה דוע םתורשפאבש ,םידיחיה םינוגריאה .םיינידמה
 .תינויצה תורדתסההו תוידוהיה תוליהקה ןוגריא

 תורדתסהה לש התונריע לכ םַע :יכ .קיסהל ןתינ הלא ונירבד םויסל
 ,הלועפה-יחטש ובה ,תוצופתב ידוהיה םעה לש הווהה תויעבל תינויצה
 תהיה הפי ,תידוהיה הגלפמכ ,דחוימ ימואל ףוג לש הקנפשוגה אקוודש
 הנכס-תורה תונש ,םישולשה תונש ףוסב הז רעו יח ףוג לש ורדעיה .םהל
 ,רתויב היה שגרומ .הינמורב ידוהיה ץוביקל תוילרוגו

 םושרל הלע הדיב ךא ,תידוהיה הגלפמד לש התלועפ תונש ויה תוטעמ
 .םירשעה האמב הינמור תודהי תודלותב ריהזמו בושח ףד



 ?וואלה ךוניחה





 ירבעה רפסה-תיב

 םהלש ,תורוקמה תא ארוקה ינפב תולגל םלועבש גהונב :תולצנתה ירבדב חתפא

 תובושחה תודובעה ירבחמש רחאמ ךא .ודי לע תשגומה הדובעה ךרוצל רבחמה קקדוה

 המלש ,ןוסניול םהרבא) היבאראסיבב ירבעה רפסה-תיב תודלות רקחל רתויב תופיקמהו

 לש תונוש תודובע ירפ לע ,םהירבד בורב ,וכמתסה (ןייטשפראש יבצ פורפו סללה

 ,תונותיעב םירמאמו םיצבקב ומסרפתנש ,רבעשל "תוברת* ריכזמ ,הלא םירוט בתוכ

 ,ןב"לעדרתי .ל"נה םירפוסהמ וירבדל ןיכומית איבהלמ רוטפ ימצע תא רכחמה האור

 יוצמ רבחמה היה םהב ,םהה םימיהמ תונורכז תניחב םה ןאכ םיאבומה םירבדהמ הברה

 לכ .הנש םירשע ךשמב ירבעה רפסהיתיבב תוכורכ ויהש ,תויושחרתהה לש ןכות ךותב
 היה רבחמה לעש ,רורב לבא .ונורכזב םירוצאו םיתורח ,ברה ורשאל ,ורמתשנ הלא

 .םירבדה תולשלתשה תא הנוכנ הראה ריאהל ידכ ,סופדבש םיבר תורוקמל םג תונפל

 הכיפהמה ינפל

 תורייעהו םירעה בורב ויה םימייק ,1917-ב ,ראורבפ תכיפהמ ץורפל דע
 ידליל םידחוימ רפס-יתב ,"םינקותמה םירדח"ה לש םדיצל ,היבאראסיבב
 םג םידוהיה ינב ולבקתנ תולודגה םירעב) תיסור הארוה תפשב לארשי
 רפסזיתב הלא ויה רקיעב .(הלשממה לש ,םייללכה ,םיידוסיה רפסה-יתבל
 רפסה-יתבבש םידומילה תינכת יפל ,דומיל-תונש עברא ינב םיידוסי
 ידידלע ודסונש םהמ :ךוניחה תונוטלש לש םחוקיפל םינותנו ,םייתכלממה

 טשַאלוקראמ ,ןילבּול ,ןָא'זּוטרָאו ,ןָאבורבמוד : תויאלקחה תובשומב) "א"קי"

 "הלכשה יציפמ" תרבח לש התולעבל ןכמ רחאל ורבעוהו (דועו
 דומלת" םשב םג םהמ ;היבאראסיבב ךוניח תשר םג המייקש ,גרוברטפבש
 םג םהב ודמלנ תימשרה םידומילה תינכתל ףסונבש ונייהד ,"הרות

 תוסנכהמ הרצונש תדחוימ ןרקמ אלמתמ היה םביצקת .שדוק-ידומיל
 תורנה תקלדה דעב תידוהיה היסולכואה לע דחוימ לטיה) "*תורנה-סמ"
 יסורה המשב םג העודיה .רשבה-סכמ רמולכ ,"הסקאט"ה תוסנכהמו (תבשב
 .םינלבקל יתלשממ זרכימ ידי-לע הריכחב תרסמנ התיהש ,י"הקבורוק"

 ימלשמ ,םידוהיה לש תדחוימ ןרק -- התועמשמו ,הספו ק -- ילולימה השוריפ .1

 .59--60 'מע ,'א ךרכב הרעה םג האר) םייתוברתה םהיכרצ ליבשב הלא םיסימ

[497] 
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 רוקמ השמיש ,םיכרצהמ ויה תובורמ תולודגה םירעב היתוסנכהש ,וז ןרק
 ליבשב וליאכ ,םיידוסידלע רפס"יתבל ראפ-ינבימ םיקהל ימוקמה ןוטלשל

 תוברב םלוא .דומיל רכש ימולשתמ ומייקתה רשא ,םמצע לארשי ידלי

 ויהו םייללכ רפסזיתבל וכפהנ ,ינושארה םדועיימ הלא תודסומ וטס םימיה
 .םידוהיה דגנ ...םהירומ דצמ יוסיש-יניק םיתיעל

 םיאשידייה תוטלתשהו תונושלה ביר

 םימואלה לע התפכנש ,היצאקיפיסורה ילבכ תא הקתינ ראורבפ תכיפהמ

 ךוניחה תודסומ תא וישכעמ םייקל ידוהיה טועימה תא םג הררועו ,םינושה
 םירומה תדיעווב חנוה ךכל ןושאר דוסי .תימואלה ותפש תרהט לע ולש

 בונישיקב הסנוכ רשא ,רוביצ ינקסע לש ןטק ץמוק תופתתשהב ,הנושארה
 קבאמ רחאל .הכיפהמה רחאל םקוהש שדחה ןוטלשה תמזיב ,1917 טסוגואב
 הארוהה ןושל תלאשב ,ירבעהו יאשידייה ,תונחמה ינש ןיב ףירחו השק
 תועיד בורב הלבקתנש הטלחהה .הנוילעה לע התיה םינושארה לש םדי -

 9: תרמוא ,דחא שילש דגנ שילש ינש לש

 -תפשב להנתהל הכירצ יממעה רפסה-תיבב הארוההש הרכה ךותמ
 ץראב ידוהיה רפסה-תיבב םג יכ ,הדיעווה תאצומ םידליה לש םאה
 תארוה .שידייב ,םידימלתה לש םאה-תפשב תורוהל יחרכה שפוחה
 ,תידוהיה תוברתה לש בושה טנמלאכ ,תירבע תורפסו שדוקה ןושל
 .ויתוגרד לכ לע ידוהיה רפסה-תיבב דבוכמ םוקמ סופתל הכירצ

 ,ךכב ריבסהל ןתינ הדיעווה לע םיאשידייה םירומה לש םתוטלתשה תא
 ויה אל ,תיסור הארוה תפשב רבעשל ךוניחה תודסומב םירומה בורש
 הפשל ורכנתהש ,םירומג םיללובתמ םג םהמ .תימואלה העונתה ידהואמ
 דחוימב ךשמנ אל תירבע"ידהוא םירומהמ רכינ קלח ,םתמועל .תירבעה
 ,תירבעב הרות ץיברהל ףידעהו הלא רפס-יתב תשרב בלתשהל הליחתכלמ
 ירבעה רפסה-תיבש רחאמו .םייטרפ םירועישב םאו תּודחוימ תוצובקב םא
 ,דבלב ןונכיתב ,יתלחתא בצמב קר העש התוא אצמנ ,"תוברת" לש ,שדחה
 תא יאשידייה הנחמה אצמ הזכ ןפואב .ומשב עיפוהל וירומל ןיידע ןתינ אל
 לרוג תא ץרחש אוה .ידוהיה ךוניחה לע ספורטופאכ ,הפוקתה רחשב ,ומצע
 רפסה"יתב ינשו ,םייתכלממה םיידוסיה רפסה-יתב 37 לש ימואלה םפוצרפ

 -- ווענעשעק ,עיבאראסעב ןיא (טניו'זד) טעטימַאק רענאקירעמא רעלארטנעצ" .2
 עגאלייב ,"לוש רעזדנוא ראפ" : "(1921 טסוגוא--1919 יאמ) טכיראב"סטייקגיטעט
 דנוב-רעטעברא ןשידיי םעניימעגלא םנופ ןאגרא 0 "ןעבעל עיינ סאד" וצ
 .1924 ץיוואנרעשט ,ןעינעמור ןיא
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 וכנחתה םהב) היבאראסיבב ןמז ותוא ומייקתה רשא םיידוסי-לעה םיירוביצה
 התיה שידיי תפשו .(רפסה-תיב ליגבש ףלא 33 ךותמ םידלי 7/000זכ

 .הארוהה תפשל

 ךרוצה לע הטלחה םג הדיעווב הלבקתנ ןושלה תלאשב הטלחהל ץוחמ

 ץיק-ירועישב וחתפ םייתניבו ,םירומ תרשכהל דחוימ דסומ דיתעב םיקהל
 ,"עיסימָאק-לוש עשידיא" םשב הנוילע הלהנה הרחבנ ןכ .דעומ-ירצק
 ןכמ-רחאל הנתינ וז הדעוול ."תירבעה תיתלוכסאה הדעווה" -- תירבעבו
 םעה תלכשהל טארוטקרידה דיל תדחוימ הקלחמכ .תיתכלממ הקנפשוג

 תכרעמ לע חוקיפל (תיאבאראסיבה הימונוטואה דירש ,ירוזא יתכלממ דסומ)
 יאשידייה הנחמה ירבח ןיבמ 8 :םירבח !2-מ הבכרוה הלהנהה .ךוניחה
 .ירבעה הנחמה ירבח ןיבמ 4"ו (םיאדנוב 6 םהמ)

 טיבה שדחה ןוטלשה .הינמורל החפוס היבאראסיבו םימיה וכרא אל

 לש תימואלה םתפשב רפסה"יתב תוחתפתה לע הפי ןיעב הליחתכלמ
 תלשממ .,ןכ-לע-רתי .תיסורה הפשה הילאמ קחדית ךכב ירהש .םיטועימה

 1918 טסוגואל 14-ב םסרפל ,ןבומכ העשה ךרוצל ,ןוכנל התאר הינמור

 תא ךנחל ידוהיה טועימה לש ותוכזב ףא רתיה ןיב ריכהש ,תוכלמ-רבד
 שדחמ הרכוה הז דוסי לע .תימואלה םתפשב םייתכלממ רפסזיתבב וידלי

 תחת .,תמדוקה הנשהמ םידוהיה לש םיידוסיה רפסה"יתב 37 תמאלה

 ּוויה ובש  ,רָאדנָאבִב ילאירה רפסה"תיב .תינכפהמה היסור תונוטלש
 תאריה תפשכ תירבעה תא גיהנה ,עירכמה בורה תא םיידוהיה םידימלתה

 3.שידייה תא -- בונישיקב תיתכלממה תיעיברה היסנמיגה וליאו .תימשר

 טסוגואב תיתלוכסאה הדעווה ידי-לע הנמוזש .היינשה םירומה תדיעו
 ושרד םינורחאה .םיירבעה ןיבל םיאשידייה ןיב ערק ידיל האיבה .8
 לע הלבקתנ אל וז םתעד ךא ,הארוהה-תפש תלאשב שדחמ ןודל הדיעווהמ
 דע תיתלוכסאה הדעויב ופתתשה אלו הדיעווה תא ובזע םיירבעה .בורה
 ויה םיאשידייה .תישילשה הדיעויה לש הסוניכ דעומ -- 1921 ילויל

 .םדבל הדעווב לועפל וכישמהו ןוחצינ ירוכיש

 תומלתשהל דעומ-ירצק ץיק"ירועיש םייקל הכישמה תיתלוכסאה הדעווה

 דדחוימבו .םירומה בור ןכש .1917 ץיקב רבכ הלחה םהבש ,שידיי תפשב

 התיה שידיי תפשו תיסור התיה םתלכשה .םירומג םיללובתמ םהמ ,תורומה
 רשאו ,הב דמלל ידכ אלו ,דבלב בוחרה תפשכ .םהיפב דואמ הבולע

 םתופרטצה םצע .רתויב תושולק ויה ןה ירה תידוהיה הירוטסיהב םהיתועידיל

 הרסח ,סרב .רָאדנָאּבב תונבל היסנמיגה םג תמאלומכ הרכזנ תורוקמ ולא-יאב 3

 .רבדה עצוב ןכא יכ ,יהשלכ אתכמסא
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 הקיז ךותמ םהל האב אל תירבעה ינפ-לע שידיי תפדעהו יאשידייה הנחמל

 הכ ןיבש רחאמ :וטועימב ערה תריחב ךותמ אלא .תימינפ הרכהו הנמאנ
 רפסה-תיב תא םייקל ולדתשה ,תינמורב הארוהל דיימ רובעל ולכי אל הכו

 דצמ ןושארה ץחלה תחת הגגופתה שידייל םתונמאנ לכ .יתוכאלמ ןפואב

 -רוטלוק'ה לש יזכרמה דעווה רבח זאראב .י לש וירבד הנה .ןוטלשה
 ס"התב לש םבצמ לע" 3-ה תיתנשה תוברתה-תדיעווב ותאצרהב י."עגיל
 לש] וז תוינידמ" ;(1923 לירפאב 8 ,ץיבונר'צ) "היבאראסיבב םיאשידייה
 רפסה-תיבב ןהשלכ תועינמב הלקתנ אל הלשממה דצמ |היצאזינאמורה

 תידוהיה הפשהש וניבה אל רשא ,רבעשל םידיקפה ובר ובש ,אפוג יתכלממה
 םירומה .ידוהיה דימלתה תא ךנחל הרומה ידיב רתויב בוטה יעצמאה איה
 .היגוגאדיפב תושדחה םיכרדהמו שידייה יבייואמ ויה הלאה םיללובתמה

 *."םייוסמ הבוג לע ודמעש .םיירוביצה רפסה-יתבב בצמה היה רחא
 איה ףא ,זאראב לש הנורחאה ותמחנש ,ףיסוהל קר ונילע הלא וירבדל

 רפסה"תיבב ונומיא תא ןתנ אל ידוהיה רוביצה ;בר ןמז הכשמנ אל
 .םייתנשדהנש רחאל לודגה ובורב לסחתנ אוהו .ןלהל טרופש יפכ ,יאשידייה

 ירבעה רפסה-תיב תיילעו יאשידייה רפסה-תיב תעיקש

 לוטנ יאשידייה רפסה-תיב יכ ,לוכל ררבתהש דע םיבורמ םימי ורבע אל

 םיקבד םבורש .היבאראסיב ידוהי .תיאבאראסיבה תואיצמב יהשלכ הזיחא
 םהידלי תא חולשל ושָש אל ,תימואל הרכה ירודחו תידוהיה תרוסמב ויה

 .המואה לש הריציה תורוקממ שולתו רתויב לד ימואל ןכות לעב רפסה-תיבל

 .דבלב םירומ ץמוק לש םניינע רהמ אופיא השענ הז רפס-תיב
 הרומתכ .ינרדומ רפס-תיב -- שדחה רפסה"תיבב תוארל וצר םירוהה

 תידוהיה תרוסמל רצבמ ןיעמ שמשי רשא ,"ןקותמה רדח"לו "ןשיה רדח"ל
 רתוי הבורקה הפשבו ימואל חורב תחאכ הלכשהו הרות ויכינחל הנקיו
 רוביצה רשא ."תוברת" לש ירבעה רפסה-תיב דואמ םהל םסק .ובילל

 םהל ומסק .הבר הפונתבו טהלב ותמקהל שגינ ,הרייעו ריע לכב ,ירבעה
 רפסה-תיב לש וגושגשלו ותחירפל םשפנו םביל לכב ורסמתהש .םירומה

 םירוההמ םיבר יניעב -- ןורחא ןורחאו .םוקמה תראפתלו יונל היהשו שדחה
 תדמועה ,תימואל המוקתו הייחת תארקל חיטבמו ישחומ בלש הז היה
 .בורקב םשגתהל

 דחא דצמ .םימרזה ינש ןיב ידוהיה בוחרב תודדומתהה הרבג םייתניב ךא

 . 1923 .53 '1 ,ץיוואנרעשס ,"גנוטייצ רעטעברא* .4

 .1 טייז .1923 לירפא ןט"28 ,153 רעמונ ,"טייהיירפ יד" וצ עגאלייב .5
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 תידוהיה תיתלוכסאה הדעווב ןוטלשה תא הליחתב וספת רשא ,םיאשידייה --

 םיידוסיה רפסה"יתב לכ תא וכפה ,םעה תלכשהל טארוטקרידה דילש

 רפסדיתב רסירתכ ומיקהו שידיי הארוה-תפשב תודסומל םייתכלממה
 ןמ תונבל הלחהש ,"תוברת" -- ינש דצמ .רוביצה ןובשח לע םיידוסי
 יכ ,ןייצל שי תאז לכ םע .ירבעה רפסה"תיב תא ,הבר הפונתבו ,שממ דסמה
 רתיבכ םילודג םידממל עיגה אלו רתויב ןאכ ףירחה אל תונושלה ביר

 םגו *תוברת" םג ןכש .דבלב ימינפ ןיינעל ןאכ היה אוה .תוצראה
 םוחתב ןה .ץוח יפלכ ףתושמ הלועפ"וקל וקחדנ "ארויב-לוש עלארטנעצ"ה

 .הל הצוחמ ןהו תיתלוכסאה הדעווה לש התוכמס

 ולחה ,הכיפהמה ינפלמ דוע ומייקתהש ,םידוהיה לש םיינוכיתה רפסה-יתב
 ,רָאדנָאבב היסנמיגה .קהבומ ימואל-ירבע ןויבצ לבקלו םתומד תא ףילחהל

 וספת םיירבעה םידומילהש ,ותלהנהבו 1912-ב ןמצראווש יבצ לש ודוסימ

 הדיחיה ,ינמוד ,התיה הז ןבומב) ידמל דבכנ םוקמ ןכל םדוק דוע הב
 םידומילל הארוה-תפשכ תירבעה תא הגרדהב גיהנהל הלחה .(היסור"םורדב
 יפל םידומילה ןאכ ולהנתה םימיאתמ דומיל-ירפס רדעיה לשב .םייללכ

 דוסי ןכמ רחאל ושמיש םקלח .אפוג םירומה ידי-לע םימגרותמ םיריצקת
 .סופדב דומיל-ירפס תאצוהל

 םיאצומ ונא ,1917 ינויב 30-מ (הבקסומב עיפוה) "םעה"ב .ץלֶאּבְּב היה ןכו
 ,(רטפאג .א לעפימה םזוי םותחה לע) ץלאּבב םירוהה דעו תאמ העדומ
 תורפסהו הפשה תארוהל םידחוימ םירומ שוקיב לע ,תיסור םנמא הביתכה

 "ודכ תויסנמיגה וחתפנ הליחתמ .תורענלו םירענל תויסנמיגב תירבעה

 -- תוהובגה תוקלחמב תיסורו תוכומנה תוקלחמב תירבע -- תוינושל

 תירבעל םינושארה םירומה .ידוהיזאל ימוקמ גוגאדיפ לש ותלהנהב

 םוחנ-לאומשו לדייר בקעי ,ןמרגנאל .5 :ויה תירבעב םייללכה תועוצקמלו

 סירוב להנמכ ןמזוה םינש 3 רובעכ .השראוימ ןאכל רבעש .יקסבונהכ
 שמיש רשא ,בונישיקב הקיתו תינויצ החפשמל ןב ,יקסניבוד ץיבונומולוס
 .בונישיקב "רחסמה ירזוע" תרבח לש םירענל היסנמיגה להנמ ןכל םדוק

 םיינוכית רפס-יתב לש המילש תשר המקוה ,1919/20 םידומילה תנשב

 ותלהנהב -- הבואילב .רגרב בקעי לש ותלהנהב -- ןמרקאב :"תוברת* לש

 -- טשאלוקראמב ,ץּכ לאפר תלהנהב ןכמ-רחאלו ךוברוא-קזח .ד לש

 והילא ררושמה לש ותלהנהב -- הקורוסבו ןיקרמות והיעשי לש ותלהנהב

 התושרל הרבעש .ןילוק לש ודוסימ בונישיקב םירענל היסנמיגה םג .סּוטיימ

 הגרדהב התלע יקסניבוד .ס .ב לש ותלהנהב "רחסמה ירזוע" תרבח לש

 "לארשי תדוגא" ידידלע ,בונישיקב הדסונ א"פרתב .תוררבעתהה ךרדב

 לש ותואישנב -- ימואל-יתד ןויבצ תלעב "דוד-ןגמ" העודיה היסנמיגה

 .ןוביל םוחנ לש ותלהנהבו ןוסלריצ בייל-הדוהי היבאראסיבל ישארה ברק
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 .ןירוג לאומש לש ותלהנהב .ןארּוקיסב היסנמיגה םג הדסונ הנש התוא
 ג"פרת תנשמ לחהו תירבעב תועוצקמה בור ודמלנ תונושארה םינשה יתשב

 םנמא אוה .היצאזינאמורה ץחלל תודגנתה אלל ענכנו ודיקפתב להנמה דגב
 םידומילה וב ושפת הז ףלח .ותומדקל בש אל דסומה ךא ותדובעמ רטּופ

 ללה ,תרגיא באז :םילועמ םירומ ידיב םינותנ ויהש דבכנ םוקמ םיירבעה

 ןכ .גרבנדלוג יכדרמ -- ןורחאהו קו'צשילופ ןמחנ .רוטקפס ןמלק ,בורבוד

 ראנובראטאט .טשאנָאלָאט תורייעב תוירבע תויסנמיגורפ רפסמ ומקוה
 דמעמ קיזחהל ולכי אל תונורחאה הלא ,םרב .ץילריפו טשאלאפ ,הניטוראט

 בוש החתפנש .הניטוראטל ץוחמ .ורגסנ 1925-ל דעו היצאזינאמורה ינפב
 .לאטנזור .ג תלהנהב ,םייללכה םידומילל תינמור הארוה תפשב 1926"ב

 םמויקש ,היבאראסיב יבחר לכב םיידוסי רפסייתב ודסונ הלא לכ לעו
 ויה הלא רפס-יתב .םירבעה רוביצ תכימתב םירוהה ןובשח לע היה ירמחה
 אלמל היה רשפא-יא םירומ-רסוח תאפמ ;םוקמ ספא דע םידימלת יאלמ

 ויה העש התואו -- םישדח םיירבע רפס"יתב תחיתפל תושירדה לכ תא
 טעמכ םיקיר ,הדשה-ירעבש הלא דוחיבו .,םיאשידייה לש רפסזיתב

 ולא רפס-יתבב םידמלתמה לש עירכמה בורה :תינייפוא הדבוע .םידימלתמ

 .םיירבעה רפסה-יתב תא ופידעה .םלוככ םבור ,םינבה ירוה וליאו .תונב ויה
 םירוהה יחתפ לע רוזחל וצלאנ םיאשידייה םירומהש ,ךכ ידיל רבדה עיגה

 ירמגל תורוטפ ןהשכ .םהירפס-יתבל תונבה תא ,תוחפל ,וחלשי יכ םענכשלו

 טרפ ,םירוהה לע היה םיירבעה רפסה"יתבב ירתו .דומיל-רכש םולשתמ
 .ידמל הובג דומיל-רכש םלשל .תלוכי יטועמל

 (4 רפסמ) תמאלומה תיתכלממה היסנמיגה ירוה ברקב ףא הסיסת המק
 1918/19-ב ,תונושארה םינשה יתשב הגוהנ התיה הבש  .בוניטיקב
 .תירבעל ריבעל העיבתה הכלהו הרבג .הארוהה תפשכ שידיי ,1919/20דו

 ראפ מאיראטערקעסהלארענע ם'נופ שינביולרע ז'טימ
 טמימשאב זיא נור ליב"םקלאפ ה ע -

 ווענעשעהק]יא עיזאנמיג ר נרי 4 יד ןריזיאערב
 32 4רער ו שנעמ ג עלא | ו ןופ ו

 דד ןרעוו םעטכיררעשנוא ןלעוי ןסאלק  ענירביא יד ןיא .שיאערבעה ןיא ןרעוו םריפקנ עדאנמינ
 .עסכישענ עשיריא ךיוא ןוא ךארפס עשיאערכעה
 "עמ ןלארוטאנ .ןיטיול זרעוז שקטכיררעטנוא ןלעוו שטייר ןוא שדייצנארפ .שינקמור :ןכארפש יד
 א  ןעניל וצ ןעהעטשראפ קכלעוו .םידימלת ןעמונענפיוא ןרעוו סאלק ןטשרע ץא .דאמ
 "עיר) םעיצארעפא עשרמעמפירא  ריפ עטשרע יד ןענעק ןיא שינקמור יא שיאערבעה [ביירש
 אב קאטימ ךאנ 5-4ןיפ גאס ןרעי ןעמוקאב ןעמ ןעק סארנארפ רער ןנעוו םיטרפ .(םעיוומס
 וסאלס עלא ריפה סענעמאזקע יד .6 איאקסוועיאלאקינ .ואמקנעש .פ .ה
 דימאק זרעמלע םיגופ םוידיזערפ .רבאיטנעס 99 םעד וביוחנא ךיז ןלעוו

 .עיזאנמיג רעווענעשעכ רעמ-4 רעד אב טעמ

 היסנמיגה רורביע רבדב ,23.9.1920 ,114 'לג ,"דיא רעד"ב העדומ .46 'סמ

 .4 'סמ תיתכלממה
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 םיאשידיי ויה הפוקת התואב הירבח בורש .תיתלוכסאה הדעווה ,םרב
 ףוסבלש דע .םירוהה תפיסא דצמ וז השירדל ענכיהל הבריס .םיאנק

 תצרמנה התטלחה ףקותבש ,םירוהה לש היינשה הפיסאה רבדב העירכה
 ברקב הלכשהל טארוטקרידה םעטמ ןכמ רחאל ךרענש לאשימה תואצותו

 תא רשיא טארוטקרידה .הנושארה התדמעמ תגסל הדעווה הצלאנ .םירוהה
 יקסבוקטסאימ סחנפו ןמרב לארשי םירומה ונמנ זאו .םירוהה תטלחה

 %.הקיטאמיתאמל -- ןמביילג הרומהו .םיירבעה םידומילל

 ,(1920 יאמ) םידימלתה ירוה ברקב ךרענש לאשימה תואצות ןה תופלאמ
 ךותמ .םהל היוצרה הארוהה תפש רבדב .הלכשהל טארוטקרידה םעטמ
 דעב (1.9%) 2 קרו .תירבעה הפשה דעב (96%) 9 2 ועיבצה םילאשנה 3
 ברה לא תונפל בָאילוק היסנמיגה להנמ ןוכנל אצמ ףקות רתיל .שידיי

 : ברה לש ותבושת ןלהל :.הז ןודנב ןוסלריצ

 ,לבת תוצרא ינפ לע ונידודנ ךות ,ונצלאנ ונתדלומ ןדבא רחאל
 ףא לע .םויכ םג איהש -- תירבעה :תוימואל תופש יתשב שמתשהל
 םיאיבנה .םישודקה תובאה .ונצרא לש הניינקכ ,ונתולג תונש 2
 ולא-יאב ונלש ןילוחה ייחמ האצותכ ,שידיי תפשו -- .םירוביגהו
 תיעבט איה הנושארהש ,ךכב אוה תופשה יתש ןיב לדבהה .תוצרא

 ןיב םייקש לדבהה ותואל המודב .הז :תיתוכאלמ -- היינשהו
 תא שורדל םירוהה ןוצרב שישכ ןכל .ףויזה ןיבל תמאה
 *.תקדוצה םתשירד תא אלמל המיענה ונתבוחמ .םהינב ןעמל תמאה

 הבתכ יפל .רָאדנַאּבב תילאירה היסנמיגה לש הלרוג היה ירמגל הנוש

 םירומה ובריס ,1920 טסוגואב 31 םוימ ,יבונישיקה "דיא רעד"ב העיפוהש
 היסנמיגה הרבעוה ךכ םושמ .השדחה תוכלמל םינומא-תעובש עבשיהל

 .תויבמופ תויוכז אלל ,יטרפ רפס-תיב לש דמעמל ימוקמה ןוטלשה ידידלע

 "יראה ידיב הליע שמישו םידימלתה רפסמ לש תרכינ התחפה םרג רבדה

 היסנמיגה תכיפה רבדב תולדתשה ררועל ריעבש תללובתמה היטארקוטס

 םייתניבו .הארנכ ,ירפ האשנ אל תולדתשהה .תיסור הארוה תפשב דסומ

 .בושח יכוניח דסומ םידוהיה ידימ טמשנ
 הזירכה ץיבונר'צב (תוברתה תדיעו) "ץנערעפנאק-רוטלוק"הש רחאל םג

 לידוהיה םעה לש הדיחיה תימואלה הפשה איה שידיי יכ ,הבר תויגיגחב

 .6.10.1920 ,123 'לג .בונישיק ."דיא רעד" 6
 תימואלה הירפסב הרוקמב תאצמנ) תיתפרצב ל"נה היינפהמ םולצת האר .7

 .662 'מע ,"תוחפסנ* רודמב .ןלהל (םילשוריב

 1920 ינויב 4 ,30 'לג ,בונישיק ."דיא רעד" 8

 תירוקמה הטלחהב .ץיבונר'טב .1921 ראוניל 7-9 ימיב המייקתה הדיעווה 9

 תיתלוכסאה הדעווה יליעפמו "דנוב"ה ישארמ ,יקסנָאשיליג ץרה י"ע העצוהש



 יקציניו דוד 4

 רפסה"תיב לש ובצמ .ירבעה רפסה-תיב לש ובצמ ללכ רערעתנ אל
 תורדרדיהה הענמנ אל ףאו ,ךכ-ידי"לע םואמב רפתשנ אל יאשידייה

 .וילא רוביצה לש שידאה וסחי לשב ול היופצ התיהש ,המוצעה

 רפסה"תיבמ םיצורמ םניא םירוההש .ףוסבל םיאשידייה וחכונשמ ךא
 לע ,ירבעה ירוביצה רפסה-תיב תא וילע םיפידעמ םהו יאשידייה יתכלממה
 ןיב ךשוממ ןתמוזאשמ רחאל .םתובהלתה התפר ,תירמיחה ותסמעמ ףא
 דיתב לש םנויבצ יכ .םיירבעה לש םתעד ףוס"ףוס הלבקתנ תונחמה ינש

 םכסוה ןכ .הובגמ וצ יפל אלו .םהיתומוקמל םירוהה ןוצר יפל עבקיי רפסה

 יוטיב ידיל ואב םכסהה יטרפ .תיתלוכסאה הדעווה לש יטָאטיראּפ בכרה לע
 .בונישיקב 1921 ילויב 5--9 ימיב המייקתהש 3-ה םירומה תדיעו תוטלחהב
 תירבעב .בגא) הדיעויה תוטלחה תא רוקמב איבנ ."תוחפסנ" רודמב .ןלהל

 ףא םוגפ ,ונדי גשיהב היהש ,ומצעלשכ הזה רידנה ךמסימה ;ידמל היוקל

 ,ןבומכ ,לליפ אל שיא .הדיעווב הדובעה ךלהמ לע םג תודמלמה ,(ידמל אוה

 ,"הלטבל הכרב" תניחב הזה םכסהה לכ היהי הנש רובעכ יכ .העש התוא
 .והשלכ רכז ראשיי אל יתכלממה ימואלה ךוניחה תכרעמ לכמו

 לע התלועפ תא תיתלוכסאה הדעווה הביחרה 1921/22 םידומילה תנשמ
 דחוימ טארוטקורטסניא תמקה ידי-לעו םירומ תרשכהל םיסרוק דוסיי ידי
 .הלכשהלו ךוניחל ירוזאה טארוטקרידה ןובשח לע ,רפסה-יתב לע חוקיפל

 םתדובע םוחתו ,דחי םג שידייו תירבע יעדוי ןיבמ ורחבנ םירוטקורטסניאה
 םרזה דצמ .םירוזאה יפל אלא ,רפסהייתב לש םנויבצ יפל אל עבקנ
 הרומה -- ירבעה םרזה דצמו .בויהרואמ ןמ רֶא ש .י הרומה רכחנ יאשידייה

 .סללה המלש

 .ךוניחה תודסומ םעפל םעפמ ודמעוה םהינפלש ,תויוכזב תולבגהה לכ םע
 התוחתפתהמ םשבתהל ירבעה ךוניחה תכרעמ שארב םידמועה ולכי דוע

 ךרדב ולקתנ םהבש םיירקיעה םיישקה י9.תימינפה תיזחב היגשיהמו התואנה

 "והיה תיתוברתה היצארדפה" :רמאנ ,דחא הפ הלבקתנש ,רבעשל היבאראסיבב
 רותבו ,ידוהיה םעה לש הדיחיה תימואלה הפשכ שידיי ןושלב הריכמ תיד
 ץבוקה) "שדחה רפסה"תיבב הדיחיה הארוהה-תפש תויהל הכירצ איה וזכש
 .(94 'מע .1921 .ץיבוגר'צ ."רוטלוק*

 לש וביצקת לועב תאשל ןתוכרעיהב םירחאל תפומ ושמיש תונטק תורייע יתש .0
 .םהב םידימלתה טועימ ףא לע ,ידמל ןוגה םירומ-רכש םולשתבו רפסה"תיב
 תב ,זיצרא ,הנושארה .ליאמזיא זוחמב ינָאר ו ןמרקא זוחמבש זיצ ר א הלא
 ,ףיקמ ידוסי רפס"תיבו םידלידןג םינשה לכ םייקל הלכי ,ךרעב .תוחפשמ 0
 תוחפשמ) תלוכיה-ילעב םירוהה תונוכנל תודוה קרו ךא ,דומיל"תותיכ 7 ןב
 השולשו םיינש"יפ םהינב דעב דומילירכש םלשל (םירחאו קניירפ ,'ץיבלקני
 ,ךרעב .תוחפשמ 250 תב .יִנָאר ,היינשה .תורייעה ראשב לבוקמ היה רשאמ



 ,רבורימנ כקעי ר"ר ברהו (ןימימ) םירחבנה"תיב ריצ ,ןופלריצ .ל .י ברה .130 'פמ
 .923--26 תונשב (םילארבילה תגלפממ) הלשממה ירש ברקב (לאמשמ) טאניפה רבח

 4.5.1931 ,הינמורב תידוהיה הנלפמה דוסיי לע רשנימה ימתוח .131--3 'פמ
 .רשיפ רודואית ר"ד -- לאמשמ ,('וסיז .ל םהרבא -- זכרמב ,('ןרטש ףלודא ר"ד -- ןימימ



 1932 ילויבו 1931 ינויִב ינמורה םירחבנה תיִבָל ורחבנש ,תידוהיה הגלפמה יריצ .134--42 'פמ
 (' ןמסיו ושימ ד"הוע ,(* טנאמאיד סכאמ ר"ד (* רנבא ריאמ ר"ד : הנוילע ,1 הרוש לאמשל ןימימ

 ר"ד :3 הרוש ;ןוטראמ טסנרא ר"ד ,ואדנל לאָכיִמ ד"הוע ,(' רגניז לאומש ר"ד :
 .(* רפייר דרפנאמ ר"ד ,רשיפ רודואית

 והיה תייעבב םירחבנ" יבכ ולפיטש תונוש תוגלפמ םעטמ םידוהי םיריצ .143--5 'פמ
 .(' פראק הירוה ,(' רניטסיפ בקצי ר"ד ,(" רנרל ןתנ : לאמשל ןימימ

 ,ל"שת םילשורי ,"םשו"די" תאצוה ,"הינמור ,תוליהקה סקנפ" ךותמ (+
 בו .1962 א"ת ,"ונמלוע" תאצוה ,(תינמרג) "הניבוקובב םידוהיה תודלות" ךותמ 6
 4 .ד"כשת א"ת ,ןאשטירב יאצוי ןוגריא תאצוה ,"ןאשטירב" רפס ךותמ (*
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 םיינמזכ םהיניעב וארנ -- דומיל-ירפסבו םייעוצקמ םירומב רוסחמה --
 .םהילע רבגתהל היהי ןתינ םימיוסמ םיצמאמבש ,דבלב

 ינוגריאו יגוגאדיפ טארוטקורטסניא "תוברת" המיקה המ"ןמז רובעכ
 בקעי :הסידואמ ועיגה רשא םיבושח הארוה-תוחוכ וחפסנ וילאש ,דחוימ
 דבלמו ,הבחורלו הכרואל היבאראסיב תא ורבע םה .יקסלבר דודו ןמרסאו

 וסיסב תבחרה ןעמל הברה ושע תיגוגאדיפה הכרדהה םוחתב םתלועפ
 םיאשידייה תושעל וחילצה אל תאזכש .ירבעה רפסה-תיב לש ירוביצה

 הכאלמל רפסה"יתב ינש ןעמל -- בונישיק .הריבה ריעל טרפ .הדשה-ירעב

 האמה ףוסב דוע ןהכ-ןייטשנרב ר"ד לש ותמזי ירפ -- םהמ דחא) תורענל
 רשא שדחה ירבעה רפסה-תיב ירה אל ןכש .דחא יממע רפס-תיבו (תמדוקה
 רפסה"תיב ירהכ -- הכולמה תפוקמ רקיעו ללכ הנהנ אלו התע הז םקוה

 הכזו יסורה רפסה-תיב לש ומוקמב לחנתה רשא ,שידיי הארוה תפשב
 .תינמורה הלשממה רצואמ ביצקתל ךכ-ידיזלע

 תא ךישמהל ידכ םיצמאמ תושעל יאשידייה הנחמה לע היה ןכ-יפ-לע"ףא
 ,(םולחל וזעה אל ףא םישדח תודסומ דוסיי לע) הלאה תודסומה לש םמויק

 ,הלאה תודסומה וכלהו ונוונתה ,ליעל רבכ רומאכו .יהשלכ החלצה אללו
 .דבלב תורענ היה עירכמה ובור -- ראשנש טעמהו ,םהידימלתמ ונקורתנ

 לש ויתונורכז יפל דומעל ןתינ רפסה-יתב ינש םתואב ורושאל בצמה לע
 ךירדמ רותב ןמז ותואב לעפ רשא ,סללה המלש ירבע-ידייה רפוסה

 תאפמ .תונחמה ינשל תפתושמה "תיתלוכסאה הדעווה" םעטמ יגוגאדיפ
 םינמאנ וירבד ונל םיארנ שידיי תפשל סללה לש\ רתויב םחה ישפנה וסחי

 לע הריקס" ורמאממ ,ןנושלכו ןבתככ ,תואבומ ולא-יאב קפתסנ .רתויב

 לש 'בו 'א תורבוחב םסרפתנש ,"היבאראסיבב ירבעה ךונחה תוחתפתה
 .(1943 סראמ--1942 רבמצד) ג"שת תנשמ .קרוידוינ ."ךוניחה יליבש"

 .בונישיקל הכומסה .שאראלאק התיה יתרקיבש הנושארה הרייעה
 םינקסע תצובק ול התיהש ,טעמכ ידיחיה ,ידיא רפס-תיב היה הב
 םיחמומ רתוי וא תוחפ ויה וירומ םג .ותוחתפתהל ורזעו וב וניינעתהש
 ךרוצה לע ורביד םהמע יל התיהש הבישיב .םעוצקמל םירוסמו

 התויה ללגב .רפסה"תיבו ןגה לש ומויק תא חיטבהל תירוקמ ךרד המצעל הרחב

 חתפתה ,הּונאדו טורפ תורהנה תמוצב ,היבאראסיב לש ימורדה הציקב תנכוש
 ."היבאראסיבד גרובמאה"כ םעה יפב תלבוקמ התיהו ,םילוביב ץוחה"רחס הב
 ,היתודרומבו הבונאדה הלעמב םינגד תואשונ ,תויקנע אשמ"תוינא ונגע הב
 היליעפמו הליארב דילי .טנגא קחצי .תימוקמה הליהקה שאר .רוחשה םיה רבעל

 רחס"תונכוס שארב דמעש ,הנשיה הינמורב תינויצה העונתה לש םינושארה
 "תיב תבוטל ,ימשר יתלב ,ימינפ סכמ .םינכוסה להק תעד לע גיהנה ,הלודג
 ומויק חטבוה ךכ ידידלע .למנל אבוהש האובת ןורקל ייל 10 לש רועישב רפסה

 .םירוהה םכש לע הסמעמ אלל טעמכ רפסה"תיב לש
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 רתיב היה ןכ אל .םירבעה םידומילה תרגסמ תא ביחרהל ינויחה
 תוינעה תא תוארל לכ תישאר יתממותשה .יתרקיבש תורייעהו םירעה
 םהירומ לש םנואכד תאו "הגיל-רוטלוק"ה לש רפסה-יתבב תלוונמה
 רבושה חל רוקו םיכרבה דע ץובה .ויתסה ףוס היה ןמזה .םהיתורומו
 ויה אלו ,הביצקתב הצמיק הלשממה .חורה תא רכועו תומצעה תא
 ,יוארכ םירדחה תא םג וקינ אל .רפסה-יתבב םירוגתל הקסה"יצע
 רפסה"תיבל שידא היה ימוקמה רובצה .ךולכלו בחט ,רוק םהב ויהיו
 םבורב ויה ומשרנש הלאו ,המש םחלשל וידלי תא םושרל רהמ אלו
 ולשרתיו ,יוארכ םילוענו םישובל ויה אלש ,םיינעה ינבמ לודגה
 להנמה היה דחא רפס-תיבב .רוקו ץוב ימיב םרפס-תיב תא רקבל
 לע ןנואתה .ולרוג לע וחיש-ירמ תא ינפל ךופשיו ימע בלזיולג
 םהינב תא וילא םיחלוש םניאו םרפס-תיב דובכב םילזלזמה םירוהה
 ףיוא" ןיעמ םירישו "שמוח-שטייט" ליבשבש ,םירמוא םה .דומלל
 ,"עברא ןה םיתש םימעפ יתש"ש תעהל וא ,'וכו "גרַאב ןעכיוה םעד
 םהידלי תא חולשל םהל יאדכ אל ,תיבב םג דומלל םילוכי םהש המ
 .םינש עברא-שלשל רפסה-תיבל

 םוי"םוי םירקבמ ,ילצא ומשרנש ,םידימלת השמחו םיעבראמ --
 קר -- .ותנולת תא להנמה רמג -- ,רשע םינש קר עצוממ ןפואב
 ונרפס-תיב לש ופוס ,הארנה יפכו .רתוי טעמ םיאב םימח שמש-ימיב
 .יבאדלומה רפסה-תיבל ורבעי םידליהו ,הריגס

 ורמגש ,תוריעצ תורוחב .תורומ יתאצמ הז ןוויכמ רפס-יתב בורב
 גשומ לכ ןהל היה אל .תויתלשממ תויסנמיג יח "ראצ"ה דועב
 אל שידיאב ןכ בותכל ףא .ונלש הירוטסיההמ וא תידיאה תורפסהמ
 לבגומו יקוש ,ינומה היה ןהיתבמ ואיבהש םאה-תפשב רובידה .ועדי
 ובאש הלאה םידומילה לע ןהיתועידי תא .יוטיבה חכבו םילמב
 תורומ ולכי המו .םידחא תועובש וכשמנש ,בונישיקב ץיקה-ירועישב
 םידימלתהו םירוהה דצמ לוזלזה ןאכמ ?ןהידימלתל תתל הלאכ
 .וללה תונכסמה תורומה ויה הלמח תוררועמ .ויתורותלו רפסה-תיבל
 תחא הרייעב .ןתוא אכידו ףפל תינמורה הרומה ינפב תותיחנה שגר
 -תיבמ קוחר יתויהב דוע הרומה תורעגו םידימלתה שער יתעמש
 תא דוע תוארל יתקפסהו וכותל יתסנכנ .ורקבל יתכלהש ,רפסה
 וסה :תורעגב רדחל רדחמ תצצורתמו תטבלתמ הנכסמה הרומה
 השלשב תחא-תבב תוקלחמ שלש הל ויה !םילוונמ ,וסה !םיחצור
 העדי אל ןהמ תחאב רועיש הנתנשכו ,הז ךותל הז םישלופמ םירדח
 .תותכה יתש ראש תא קיסעהל המב

 הידימלת תא הדמילש ,הריעצ ןכ םג יתאצמ תרחא הרייעב
 ,"תישארב"מ ליחתהש ,שידיאב דומיל-רפס הזיא יפ-לע הירוטסיה
 הל עדונשכ ,דאמ הכובנ וז םג .םידימלתל תולאש ויה קרפ לכ רחאו
 ןינעב םהיתובושתמו ינפב םידימלתל העיצהש ,היתולאשמ .ינא ימ
 .הפדלע ,רפסב ואבש ומכ ,תולאשה תא הנניש איהש ,יתנבה ודמלש
 .ןכותה תא יוארכ וניבהש ילבמ ,הפדלע תונונש ויה תובושתה םגו
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 הרומה םג .ולבלבתנו ,רחא ןפואב תצק הלאשה תא חסנל יתיסינ
 ,םידימלתה ינפב אלש ,רועישה רחאל המע החישב ...םידימלתה םגו
 הירוטסיהה תא הדמל אל םלועמש ,התומימתב הרומה ינפל התדוה
 ץיקה-ירועישב קר .תידיאה ןושלה תודוסי תא אל םגו המע לש
 ץרפ ,םירפס-רכומ ילדנמ לש םהיתומש תא הנושארה םעפב העמש
 .תואלפנ תויתורפס תוריצי ורצי םהשו ,םכילע םולשו

 ותואש ,יסורה םעל ךיישש המ קר יתדמל תיסורה היסנמיגב --
 הבחרה תיסורה תורפסב דימת יתיגהו ,םייללכ םיעדמ םגו ,יתבהא
 ?ונתורפס תאו ונלש הירוטסיהה תא תעדל יל ןיאמו .הרישעהו
 .תוטעמה יתועידי לע ףיסוהל התע הצורו גלזמה הצקב טעמ יתקקל
 .םגישהל רשפא ךיאו תידיאב דומיל-ירפס םנשי םא תעדוי יניא ךא
 .יל םאיצמהל גאדיש ימ םג יל ןיא

 ."תוברת" לש הדוסימ רפסה-יתבב בצמה היה הברהב ןוצר עיבשמ
 םיכורע דומילה-ירפסו תינכתה .ןוכנה םמוקמב םירומה ויה םהב
 תומוקמ ויהו .תואלמ ויה תוקלחמה .הרטמה התיה הרורבו ,םינקותמו
 רפסה-תיב ילתכ ךותב הריואה .תוקלחמ דוע םהל וחתפיש ,ושרדש
 םישנא תצובק הזכרתה רפס-תיב לכל ביבסמ .המחו היקנ התיה
 .ותויחונלו ומויקל וגאדש ,םירוסמ

 "תוברת" לשו הלמח וררוע "הגיל-רוטלוק"ה לש רפסה-יתב םא
 "תוברת" לש תוירבעה תויסנמיגה תא יתאצמ ,המחנו חור קופיס ונתנ
 ,םינקסעהו םירוהה .בלב החמש וררוע ןהו ,גושגשו החירפ לש בצמב
 ,הנבה וארה ,םיבוט םידוהיו ינוניבה דמעמהמ לודגה םבורב ויהש
 ותבחרהל לכה ושעו ,הז יכונח דסומל תוריסמו יבבלו רע סחי
 םיכמסומו ההובג הלכשה ילעב ויה םירומה בורו םילהנמה .וחותפלו
 ,תורוהל םהילע ולבקש .,םיירבעהו םייללכה םידומילה תארוהל
 תעונתלו ונתמוא לש חורה יגינקל שפנו בלב םירוסמו םירודח
 לש ותלהנהב ירדנבב יתאצמ תוירבע ןלוכש תויסנמיג .היחתה
 היסנמיגה .רעונה לע הבר התיה התעפשהש ,ןאמצראווש גוגדפה
 ליעפ ,ץרמ לעב םדא ,יקסניבוד ןידה-ךריע לש ותלהנהב יצליבב
 תא תאשל ול ורזע ריעב םינויצה יבוטמ םירוטקריד רבח .זירזו
 ריעצ ,ריעה ינבמ דחא היסנמיגה שארב דמע יקורוסב .דבכה אשמה
 .סוטיימ והילא ררושמה הלהנמל הנמתנ ךכ רחאו *,ומש ץידיינ ,בבלנ

 לש יממעה רפסה-תיב םוקמב יתאצמ יטשלוקראמ הנטקה הבשומב םג
 /ץיבונר'צמ ינויצ ריעצ ,ןבתכ רמ לש ותלהנהב תירבע היסנמיג א"קי
 יכינחמ םיבר .הלאכ דועו .תירבעה תוברתלו ינויצה ןויערל רוסמ
 ,םיצולחה תורוש ןיב תונורחאה םינשב יתאצמ וללה תויסנמיגה
 לכב ונצראב םידבוע םהו ,ונמעל םינמאנהו םיבוטה ,תונבהו םינבה
 הילע םינגמו םידבוע ,םינוב .םירצוי םה .םש םישדחה םייחה יחטש

 והילא ררושמה ,םדוקה להנמה לש ומוקמב הנמתנ 'ץידיינ ןכש ,סללה העט ןאכ *

 .רבחמה -- .סוטיימ
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 המלש הרוש םג ומיקה ןה .םשפנ תא הילע םירסומו םחורבו םפוגב
 - -- 7-7 :םיריעצ תוברת ינקסעו םירפוס ,םיררושמ לש

 םה .ךונחה תודסומ יאצוימ םידחא יתשגפ תירבה"תוצראב הפ םג
 ,ונתפשל םירוסמו םירבע רפסזיתבב הארוהב ןאכ םג םיקסוע
 תודסומ רשא ערזהש ,אוה תוא .ונלש חורה ינינקלו ונתורפסל
 םיברה םהיתובל ימלת לע וערז הירומו היבאראסיבב "תוברת"ה
 .בוטו אירב ערז היה ,םדיל רסמנש ,ריעצה רודה ינב לש םירעהו
 .םילולה ירפ השעו חמצ .טבנ אוהו

 דומיל-ירפס תאצוה

 תלעב .תיטפשמ תוישיאו תיזכרמ הרבחכ "תוברת" הנגראתה 1920 תישארב
 ןויצ-ןב ,גרבנטרוא והילא :ונמנ הידסיימ םע .הדשה ירעב םיפינס 0
 קחציו (ןוגי-לא) ןמטחוש גילז-רשא ,ןמרב לארשי ,דנאילרּב המלש ,ןאצלאב

 ודמע רשא ,דוסיה תויעבמ המכ לע התעד הנתנ *תובהת" .(ירש) ןמביירש
 :ידיימה ןנורתפ תא ושרדו רפסה-תיב לש תילאמרונה התוחתפתהל ךרדב

 רדעיהו ,םייללכה תועוצקמל דחוימבו ,םימיאתמ דומיל-ירפסב רוסחמה

 סוניכ הדי-לע ךרענ וז הרטמל .הלאה תועוצקמה ירומל תמאתומ הרשכה

 םירעהמ םירומ 25 תופתתשהב ,1920 יאמל 3"ו 2 ימיב ,דחוימ יגוגאדיפ
 בשי סוניכה שארב .הלא םימוחתב הלועפ-תינכת דוביע םשל ,תובושחה

 (בונישיק) ץראווש קחצי :ורחבנ םיריכזמלו (רַאדנַאּב) ןמצראווש יבצ
 רוביחל םירומה ןמ םידחא ושגינ סנכה תארשהב .(ץלַאּב) לדייר .יו
 ודמיל םהיפלש םיירבעה םיריצקתה דוסי לע ,םישורדה םירפסה ינושאר
 השארבו ,וז הלועפ לע חקפתש ,תדחוימ תיגוגאדיפ הדעו התנומ .הכ דע
 םירפסה .ריכזמכ (ןייד-רב) יקסנאידורוב םייחו בוקינזר קחצי גוגאדיפה
 .וץלֶאּבִמו ייבונישיקמ םיל"ומ ידידלע ןכמ רחאל ואצוה

 :"רטכש"ו "עדמ" תאצוהב .א .1
 ןולימ םע .1 רמלפו .ס בודרומובויל תאמ -- תיניטאל היטמוטסירח .1

 :פ"רת ,ךובריוא .נ ידיילע דבועמ ירבע--יניטאל
 11921 ,ןמצראווש יבצ תאמ -- היפרגואיג 2
 :א'פרת ,ךובריוא לאנתנ תאמ -- (םיליחתמל הקינאטוב) םיחמצה תרות 3

 ב"פרת ,ל":ה תאמ -- 'בו 'א קלה .(םיליחתמל היגולואוז) יחה םלוע .5
 בוקינזר קחציו ןירוג לאומש תאמ -- םיקלח 3 ,תיללכ הירוטסיה .8

 11922 .(ןמסייו .ש ידי"לע םגרותמ)
 + 1922 ,בוקינזר .י תאמ -- תירבעל ןובשח רפס 9
 11922 ,'ץיבוניבר .א ,'ץיבָאקייש .מ תאמ -- הירטמואיג .0
 11922 .ךובריוא : ,סיר .י תאמ -- ןיטאל תפש קודקד .11



 םירומ תושכה

 בונישיקב םירומל תומלתשה ירועיש .א

 תונפל ליעל רכזנה יגוגאדיפה סוניכב העצה התלעוהשכ :ןיינעמ טרפ

 רבדב תינכתה תמשגהל הבצקה תשקבב תיצראה תינויצה תורדתסהל
 ,ןמסייו לטפש הרומה הדגנכ סירתה ,םירומה תומלתשהל ץיק-ירועיש ןוגריא

 יתלב הרבחכ ראשית *תוברת" יכ שרד אוה .יאנק יאשידייכ עודי היהש
 אלא העצהה ילעבל היה אל .דבלב תוברתלו ךוניחל היניעש ,תיתגלפמ

 הרדגוהש יפכ ,"תוברת" לש התוהמ לע ןמסייו םמתימה תא דימעהל
 : (1917 ינויב 6) דארגורטפב היסור ינויצ לש תיעיבשה הדיעווב

 איה תוברתהו ךוניחה תדובעש ,הריהצמ תיעיבשה תינויצה הדיעווה

 הכירצ וז הדובע .תינויצה תורדתסהה לש תוירקיעה היתודועתמ תחא

 .תינויצה תורדתסהה תורמל ףופכה ,דחוימ ףוג תועצמאב עצבתהל

 הדיעווה .תימינפה ותלועפב הז ףוג ימונוטוא תינוגרא הניחבמ

 3.'תוברתי הרבחה אוה הז ףוג יכ .תאצומ

 ירועישו ,ןמסייו לש תפלוסמה העצהה תא ,ןבומכ ,לביק אל סנכה

 42 םהב ופתתשה .בונישיקב ילויב 14-ב ,ןנכותמכ וחתפנ תומלתשהה
 לאומש ,בולרוא :םיעודי םיצרמו םיגוגאדיפ ויה םירומה ןיב .םימלתשמ

 השמ ,םיובלגיז ילתפנ ,ןמסייו לטפש ,ןייטשנייו לארשי  .ינירו'ג  ,ןירּוג

 .ןמצראווש יבצו ץראווש קחצי ,בוקינזר קחצי ,ןאטסופ

 : [ןמרב .י] "הירומ" תאצוהב .ב

 .ג"פרת--1921 ,ןמרב לארשי תאמ -- תורבוח 3 ,הקיתע הירותסה .-3
 :בוטבל סחנפ תאצוהב .2

 :ג"פרת ,ןמרסאו יו ?דייר .י תאמ -- ב"אה רחאל ןושאר רפס ,םינצנ .1
 :ג"פרת ,ל"נה תאמ -- תיעיברהו תישילשה דומלה תונשל ינש רפס ,םינצנ .2
 ןמרסאו .י ידיילע םיראובמו םירדוסמ ,םירפס השולשב ,שמוחה ירופס .5

 ו! לדייר .יו

 .ב"פרת ,לדייר .י תאמ -- םייממעה רפסה-יתבל ,עבטה תעידי .7
 ,א"ת ,"תונייע"ו "רבד" תאצוה .(רפיצנצ) ילאפר היראל "הלואגל קבאמה" יפל .3

 .24 'מע ,ז"טשת
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 ,םיבורמה היצמאמ ףא לע ,"תוברת" החילצה אל ןכמ רחאלש םינשב

 ,םיינמז םינוירנימסל טרפ ,םירומל םידחוימ תומלתשה ירועיש םייקל

 .םירומל ץיקה-תובשומ תרגסמב הדי-לע ונגרואש

 יסאיב רנימסה .ב

 םיקהל טאגירב תינויצה היצארדפה דצמ ןויסינ השענ א"פרת ףרוחב
 סוטיימ והילא ררושמהו תרופ םירפא ר"ד .יסאיב םירומ תרשכהל ןוירנימס
 םיריעצ עירכמה םבור ,םידימלת תורשע המכ וב ומשרנ .םילהנמכ ונמזה
 םיישק ,םרב .הארוהל םמצע תא שידקהל וצר רשא יי,היבאראסיבמ
 םיבה .היינשה םידומילה-תנש עצמאב דסומה לש ותריגסל ואיבה םיידירוי

 םיטלובה .הארוהב ןכמ רחאל תאז-לכב וכישמה דסומה יכינח 60 ללכמ

 ךמזולג לאלצב ,(דארגלוב) יקחצי-ץיבוקציא .ז .ש ר"ד :ויה םהיניבמ

 רהיעשי .(רָאדְנַאּב) םייהטרו לארשי .(ןַאבּורּבמוד) ןוזדוד םירפא .(שאראלאק)
 .דועו (טשַארפאק) יקצאווילפאק ןנחוי ר"ד ,(שאראלאק) ןיזח

 יבונר'צב םירומלו תוננגל סיסרוק .ג

 ."הירבע הפש" ידידלע ץיבונר'צב םג השענ יסאיבש הזל המוד ןויסינ
 הפשה דומילל םיסרוקה דיל ,תוננגל םיסרוק 1920"ב ודסונ הנושארל

 םיירבעה םירומה יבושחמ ,דלפלמיק .ד ר"ד דיעמש יפכ ,םרב .תירבעה
 הניבוקובב ךוניחה תודסומו תירבעה העונתה" ותריקסב ,ץיבונר'צב
 רוסחמה ,המיוסמ םידומל-תינכתבו היצידרטב רסוחה" :י*"הינבליסנרטבו
 דמל ןושארה רוזחמה -- הרצקה םידומילה תנוע רקיעבו ,םימיאתמ םירומב
 ויה אל הז דסוממ ואציש תונושארה תוננגהש ומרג -- ךרעב םישדח 6
 ."הפשה תעידיב אלו יגוגדפה ןבומב אל ןדיקפתל תורשכומ

 -- הלאה םיסרוקה לש םלרוג לע ןהשלכ תועידי איבה אל ל"נה רבחמה

 אוה .ןכמ-רחאלש םינשב -- םהב ורשכתהש תוכינחה רפסמו םתופיצר
 תינכת לולכש ידיזלע" יכ ומכסב ,ד"צרת תנש רבעל דיימ ונתוא ץיפקה

 תתל רשפא היהי תיניצר תיטקדיד הלורטנוק רודס ידי-לעו םידומילה
 תאז םע ."השורדה הרוצה תא הז דסומל (טטצמה לש רוזיפה) דיתעב

 ךא .םיפסונ םיטרפ ולא-יא י"הניבוקוב תודהיל ןורכיזה רפסב םיאצומ ונא

 .ןוסלאוי מ אמ הינמורמ םיבתכמ -- 25.8.1921 ,ד"מ םלועה" .4
 .ה"לר דומע ,ד'צרת ,"תוברת* תאצוה ,בונישיק ,"תודורפ" .5
 .מ .ג ר"ד תכירעב "0650הו0ה%6 60ז )ט66ה וה 60: םטאסוטוח8 \/01. !!" .6



 1 היתוכועמב תידוהיה היבאראסיב

 ,תוננעג תרשכה םשל סרוק דסונ (א :הלאה םיסרוקה לע ,רתויב םיעטוקמ

 ותלהנהב ןכמ רחאלו ,גרבנרטש ןמרה ר"ד 'פורפ לש ותלהנהב הלחתהב

 30 תוננגל רנימסב וכנחתה םישולשה תונשב (ב ,תרופ םירפא ר"ד לש
 .תודימלת

 בושח יעצמא ושמיש ןיגוריסל םאו תופיצרב ומייקתה םא ,הלא םיסרוק
 תוכינח בור יכ .עודי ףא ,עודיו .תורגובמ לש רכינ רפסמל הפשה תלחנהל
 תוננגה תחפשמש רחאל -- םישולשה תונשב ןפוא לכב ,וללה םיסרוקה

 תודילי ויה -- הכלהו הטעמתנ בונישיקב ןמרתלא לש ושרדמ"תיבמ הלודגה

 :ןהידיב טוקנ היה ללכ הלאה םיסרוקה תוכינח -- דועו תאז .היבאראסיב

 טוטיטסניאה תוכינח ידי-לע ולהנתהש םידליה"ינגב ןויסינו עדימ תונקל
 ןכמ-רחאל ויהש ,םיחבושמ תוריפ לישבה הז ןויסינ ,םנמאו .ןמרתלא לש

 .ונתנידמב ,ןאכ ןהו אפוג הינמורב ןה ,הכרבל
 םהילע רפוסמש יפכ ,םירבע םירומל םיסרוקה ןיינעב ךישמנ וישכעו

 ג:ל"נה דלפלמיק ר"ד ידידלע

 ר"ד ,ישארה ברה לש םתלהנה תחת ונגראתנ 1926 רבוטקואב
 .םירבע םירומל םיסרוק בילטוג |טידנב] .ב ר"דהו קרמ [םהרבא] ףסוי
 תונפ לכמ .הז ןיממ דסומב לודג ךרוצ שיש דימ ררבתה
 תורשמ לבקל ודתעתהש תוריעצו םיריעצ ץיבונר'צל ורהנ הי ברסב
 אצמ אל המצע הניבוקובב םלוא .היברסבב םירבעה רפסה-יתבב
 לכ טעמכ הנתנ אל דסומה ידסימל .שורדה דהה תא שדחה דסומה
 בער םידימלתהמ לודג קלח .שיא גאה אל ויכינחלו תירובצ הרזע
 הדובע י"ע ואצמ םיטעמ קרו םינייגיה-יא תונועמב ררוגתהו םחלל
 רובצה ןינעתה וליא -- -- -- .םויק לש תורשפא תשורח-תיבב
 העונתל הכרב רוקמ שמשל הזה דסומה לוכי היה ,ולרוגב רתוי ירבעה
 .הלוכ תירבעה

 -יאבאראסיבה-ידוהיה קר אל יכ דומלל ,יתעדל ,ןתינ ליעל אבומה לכמ

 ;ימואלה רעונה .שדחה ירבעה רפסה"תיב תמקהמ בהלושמ היה הנשה-לכמ
 םייחב ודועיי תא האר ,תירבעה תרוסמה לע ותודלי רחשמ ךנחתהש
 היה הזש ןיב ,ןיעל הארנ קדס לכ לצנל הסינ ךכיפל .וז תרוסמ תכשמהב

 ,הניבוקובבש ץיבונר'צב וא הבודלומבש יסאיב הלגתנ הזש ןיבו ,בונישיקב
 .לדגו ךלוהה רודה ןעמל הארוהלו ךוניחל רשכתהל ידכ

 .ביבא-לת ,"ונמלוע" תאצוה .גרבנרטש ןמרה ר"ד 'פורפו דלוג וגוה ר"ד ,רבלג

 .164 'מע ,2

 .ו"לר 'מע ,ד"צרת ."תוברת" תאצוה .בונישיק ."תודורפ" 7



 יקציניו דוד 12

 בונישיקב תוכנחמו תורומ תרשכהל טוטיטסניאה .ד

 ,א"פרת תישארמ רבכ "תוברת" ינקסע בלב הנניקש ,הברה הגאדה ףא לע
 שלחנ אל ,ינמורה ןוטלשה תחת ירבעה רפסה-תיב לש ודיתעל הדרחה ףרחו

 תמקה רבדב ןויערה לישבה .תפסונ היינבל .ןילובגה תבחרהל ימינפה ףחדה

 -ןג ץולח ,עדונה ךנחמה .תוכנחמו תורומ תרשכהל (ןוכמ) טוטיטסניא
 ירבעה ךוניחה םוחתב ןיטינומ ול ואציש ,ןמרתלא קחצי ,ירבעה םידליה
 תמקהב ןיינעו "תוברת" לש יזכרמה דעווה םשב לעפש אוה ,היסורב
 העונתה תרגסמל ץוחמש רוביצ ישיאו םיבושח ץוח-תודסומ לעפימה
 םייקתה דסומה .ג"פרת תנש תישארב חתפנ שדחה דסומהו -- תימואלה
 תוננג 72 םירוזחמ ינשב רישכהו -- ה"פרתו ד"פרת ג"פרת -- םינש שולש
 ןוישר תלבקל והשלכ יוכיס היה אל .ךרה ליגב םידלי ליבשב תורומו

 רחאמ :האווסהה ךרדב תכלל טלחוה ןכ-לעו ,דסומה תמקהל תונוטלשהמ

 ,המיקרו הריזגל -- םינוש הכאלמ-יתב ודיל םיקהל היה דסומה תינכתבש

 גישהל "תוברת" ידיב הלע -- תירוטאינימ תורגנלו הכירכל ,רויכו רויצל

 לע ,םינוש הכאלמ"תועוצקמו תינמורה הפשה דומילל ברע ירועישל ןוישר

 .(ץראב "סיפה לעפמ" ר"וי תייער) ואדנל םירמ תרבגה ,תלהנמה םש
 טוטיטסניאל ונמזוה ,תימשרה תלהנמהו ,ןמרתלא קחצי ,להנמל ץוחמ

 רבחמ) ךובריוא לאנתנ ,ןייטשפא םהרבא רפוסה ןוגכ ,םיבושח הארוה-תוחוכ
 ,ןהפ-ןייטשנרב בקעי ר"ד ,("היגולואוז"ו "םיחמצה תרות" דומילה ירפס
 ורוה םימייוסמ ןמז יקרפב .םירחאו (לט) יקסני'צלוט םוחנ ,ץנאלג בייל

 םילועמ םירומ םהילע ופסונו .ןמכיפ בקעיו סללה המלש םירפוסה םג

 םירומ ןכו ;םידלי תרומזתו םיקחשמ .הקימתיר ,רתנספב הניגנ דומילל
 .םיחרפהו תוקריה תניגב הדובעו הכאלמה-יתבב םידחוימה תועוצקמל

 תרבגה לש התלהנהב דחא ,המגודל םידלידינג ינש םג םייק טוטיטסניאה
 ןכמ-רחאלו ,היאקסב'צרק תננגה תלהנהב הליחתמ -- דחאו ןמרתלא הלב

 ךשמב תוכינחה וחמתה םהב -- (יקסרבט) ןייטשנצראג הנח תננגה תלהנהב
 .ןהידומיל ןמז

 םישדוחה תששב ודעונו םישידח הכאלמ-ילכב םידייוצמ ויה הכאלמה-יתב
 הדובעל םיידיה תרשכהלו תולגתסהל ,ןומיאל דומילה-תנש לש םינושארה

 תוחמתהל -- םינורחאה םישדחה תשולשבו ;שממ םייפכ-תעיגיל ,הסג

 -יטיהר :תימוימויה התדובעב הדיתעה תננגל ושרדיי רשא םילכה תנקתהב
 םלועמ תויומדו םיצפח רויכו רויצ ,תובובל השבלה ירבד .םיריעז תיב
 .דועו דועו הכירכו ריינב הריזג ,שקב העילק ,יחהו םמודה

 ןיעמ היה רשא ,הז אלפנ דסומל תודוה התלע ירבעה ךוניחה לש ונרק
 לפכוה םיידירויה םיישקה ףא לע .ךוניחה תודסומ לכ לש תרתוכה-תלוג
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 היבאראסיבב .1925/26"ו 1924/25 םינשה ןמל םידליה-ינג רפסמ שלוש ףאו
 ,טאגירהו הבודלומ ירעב השימחו ,םינג 36 ןמז ותואב ומייקתה דבלב
 .םידלי 1,100-מ הלעמל וכנחתהו תורזועו תוננג 52 וקסעוה םהבש

 רשא ולא לש םביל תא ףא הבשו תבאוש"ןבא ןיעמ היה ,ירבעה ןגה

 ליטמהו ויתויוכזב לבגומה ירבעה רפסה-תיבל םהינב תא חולשל וססיה
 תולעפתה ידיל דימת איבה שידחה ירבעה ןגה .םירוהה לע דבכ ירמח סמוע
 םילוקוטורפה תורשע ךכ לע ודיעה .תונוטלשה םעטמ םיימשרה םיחקפמה תא
 םינגה תולהנמ תא ירבעה ןגל םיחקפמה ואיבה תחא אל .הלאה םירוקיבהמ
 ,יהשלכ תיעוצקמ הלכשה תורסח ויה עירכמה ןבורש ,םייתכלממה םיינמורה
 רבעמ םג טוטיטסניאל ול ואצי ןיטינומ .תוירבעה תוננגה ןמ דומלל ידכ

 דצמ הנוגה הכימתלו הדהאל הכז ףא אוה ;היבאראסיב לש היתולובגל
 היתולועפ םוחתב דבכנ םוקמ ול הנק ירבעה םידליה-ןג .הינמור ידוהי
 ,טאגירבש תורייעו םירע הברהב ("וציו") תוינויצה םישנה תדוגא לש
 ןגה לש ותוכזב .תימואלה הלועפה לכל רגתא םושמ םג וב היה יכ

 ותליחתמש "הנימור"הטילאארזיא" סופיטהמ רפסה-תיב לש ותמר ףא התלע
 תיללכ הלכשה תיינקה םשל אלא ,םלש ירבע ךוניח ןתמ םשל אל רצונ

 .תד"יקרפו "רודיס"ב האירק תפסותב

 שולשו םירשע ללכ ,ד"פרת ץיקב ,טוטיטסניאה לש ןושארה רוזחמה

 קיפסה אל הז רפסמ .תוחפל .תינוכית הלכשה תולעב ןלוכ ,תוכמסומ תוננג
 היתולובגל רבעמ םג בונישיקב "תוברת"ל עיגהש ,שוקיבה תא אלמל ידכ

 םירשעו תוננג עבראו םירשע הנמ ,ה"פרתב ,ינשה רוזחמה .היבאראסיב לש
 ןוכמהש ןוויכ ,ותומילשב סרוקה תא רומגל וקיפסה אלש ,תוכנחמ שמחו
 .רגסנ

 תובהלתה תורוחבה תובילל רידחהל וחילצה םירומה וירבחו ןמרתלא

 ףא ,תוכינחהמ תחא לכל ןמרתלא לש תיהבאה ותוריסמל תודוה .ןעוצקמל

 םע .ןהייח ימי לכל טעמכ ץימא ישפנ רשק ןהיניב רשקנ .תוישיא תולאשב

 ,תיגוגאדיפ הניחבמכ תירמוח הניחבמ .טוטיטסניאה תלהנהב ברה וקוסיע לכ
 ,היבאראסיבב והשלכ חדינ םוקמל יניבו יניב "ץופקל" גהונ ןמרתלא היה
 סחיה .הכירדמו היתויעב לע דמוע ,םינושארה הידעצב תננגה התשקתה םש
 ,םירומה וירבח דצמו ןמרתלא דצמ טוטיטסניאה תוכינחל םחהו ירבחה
 "תירב ןיעמל ךפהנ ,(לט) יקסני'צלוט םוחנו ייטשפא םהרבא לש דחוימב
 וקדהתנש ,ןמצע ןיבל תוכינחה ןיב ףא וררש םימוד םיסחי .הזע תודידי
 .םימי ךרואל ורמתשנו

 רבמטפסב 26--22 ימיב הסנכתנ תוגנגה ןוגריא לש הנושארה הדיעווה
 םיעברא הב ופתתשה .תוינוגריאו תויגוגאדיפ תולאש המוי-רדס לעשכ ,5



 "קל ו 4

 ,דעווה שאר-תבשוי .הל הצוחמו בונישיקמ םיחרוא-םירומ הברהו תוננג
 ןוגריאה בצמ לע הרצק הריקסב הדיעווה תא החתפ ,ןייטשדלוג-רניד םירמ
 לא הכרב יקרבמ חולשמ -- היה רבד תישאר .ותלועפל הנושארה הפוקתב

 ןייטשפא םהרבא לאו (לארשי ץראבכ זא ויה רבכש) יקסני'צלוטו ןמרתלא

 תא (טוטיטסניאב רבעשל הרומ) ץנאלג בייל איבה ןכמ רחאל .(הקירמאב)

 ."תוברת" זכרמ םעטמ ,הדיעוול וירבד
 ;רוש הינאמ .(יקסרבט) ץייטשנצראג הנח :ורחבנ הדיעווה תואישנל

 הקבר ,ןורב לחר -- תדמתמה הדעוול ;הריכזמכ -- ןייטשדלוג-רניד םירמו
 המוילבו רוש הינאמ ,ןמרסמ הכרב ,בל לחר ,ןייטשנצראג הנח ,'ץיבוקרב
 .ןוסרואינש

 שגוה ןוגריאה לש םידחוימה םיניינעהו דעווה תולועפ לע טרופמ ח"וד

 הדובעה לע םימשרו תוח"וד ורסמנ ןכ .ןייטשדלוג-רניד םירמ ידיזלע
 גרבנירג .(טוטיטסניאה לש אמגודל ןגה) ןייטשנצראג : תוננגה תאמ תומוקמב
 ,(בויהרוא) ןוסרואינש ,(יסאי) ןיבר"ןוזנשומ ,(בונישיק ,"הנבי") בלוז
 .דועו (הבודלומ ,ןַאוואס) ןמרסמ ,(הבואיל) רנ'זיק ,(זיצרא) קונאשרה

 םירמ .(ךוניחב יתדה טנמומה) ןייטשנצראג הנח ידי-לע ועמשוה תואצרה
 םילילצ) ץנאלג בייל םיחרוא םיצרמ ידי-לע ןכו (ירוסטנומ תטיש) רוש

 ףסונב .(דליה לש תואירב"יאנת) םיובלשנייו השמ ר"דו (ןגכ םיילאקיסומ

 תופידר דגנ הפירח האחמ-תטלחה הלבקתנ תוינוגריא תולאשב תוטלחהל

 .תינמורב םיטועימה לש ךוניחה תודסומ לע הלשממה
 ,ןייטשדלוג-רניד .מ ,גרבנירג -- בונישיקמ :ורחכנ שדחה יזכרמה דעוול

 .ןייטשנצראג .ח -- הדשה ירעמ !((סילכארד) יקסיליק .ג ,דדאפס .ש ,בל .ר
 .רוש .מו ןמרסמ .ב .ןיבר"ןוזנשומ .מ

 ייבעה רפסה-תיב לש ותואיג

 דע (1918/19) ט"ערתמ .םינמורה לש םנוטלשל תונושארה םינשה עבהא

 -יבב "תוברת* תעונתל תוכורב הריצי"תונש ויה ,(1921/22) ב''פרת ףוסל
 ,1917-מ דוע הלעפ םצעבש ,הרבחה המשרנ 1920 תישארב .היבאראס
 -ירעב םיפינס 30 תלעב ,תיזכרמ תידירוי תוישיאכ יבונישיקה לאנובירטב
 ,גרבנטרוא והילא (ר"וי) דנאילרב .מ .ש .ונמנ ינמזה דעווה םע .הדשה
 גילזזרשא ,ץראווש קחצי ,ןורבנייפ ןורהא ,ןמרּב לארשי, ןאצלאב ןויצ"ןב

 .(ירש) ןמבקירש קחציו (ןוגי-לא) ןמטחוש
 תוחוכ ,היבאראסיבל ומע איבה רטסָאינדה רהנל רבעמ םיטילפה םרז

 רשא ,הריבה בונישיקב ועקתשה םהמ .םיכנחמו םירומ ,םיבושח םייתוברת
 הרות לש הינסכא ףא תמייוסמ הניחבמו םיטילפל זוכיר-םוקמ התשענ
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 ,השדחה ךוניחה תשר לש הרוציבל םחור-ירפמו םחוכמ ונתנ הלא .תוברתו

 תוימואלה תויוכזה תא שיחמהל ידכ ,ןוזפיחו תוליהב ךות המקוה רשא
 .ידוהיה טועימל הקינעה הינמור תלשממש

 ינויצה זכרמה לש תוברתה תקלחמ שאר בונישיקל עיגה 1920 ףוסב
 תמקה לע תינכתה תמשגה םשל ןילרבל וכרדב ,גרבנירג םייח ,היסורב

 םוחתב הלועפל םייתניב סייוגש רחאל .תירבעה העונתה לש ימלוע ןוגריא

 דעווה .םישדוח המכל ןאכ בכעתנ ,"דוסיה-ןרק" לש תישארבה-תיבגמ
 תבתרנ הרבסה תלועפ םשל ןאכ ותוהש תא לצינ "תוברת* לש יזכרמה

 ,תואצרה המכמ תוסנכהה .םייתוברת םיאשונכ תואצרה תרדיס תכירעלו
 תדוצמל םלואה ךפה םינש רובעכ קר) רדהנה ילאיכראפַאה םלואב וכרענש
 בר להק וכשמו (היגולואיתל הטלוקאפה ישבוח ,םיימשיטנאה םיטנדוטסה
 ."ץולחה" תעונתל שדוק ויה ,םיליכשמ לש

 גוגאדיפה :רכזיהל םייואר בונישיקב המ-ןמזל ועקתשהש םיטילפה ןיבמ

 ,סללה המלשו ןייטשפא םהרבא -- םירומה"םירפוסה ,ןמרתלא קחצי עדונה
 ,ץיבורדיו האל ,ץנאלג בייל : םינקסעה ןכו ;לט םוחנו ןמרסאו בקעי םירומה

 רפוסה -- ןורחא ןורחאו יקסריווקס לארשי ,ןוזנאמ לאקזחי ,ןייטשנייו קודצ
 ןמז-יקרפל בונישיק תא םעפ ידימ דקפש ,היבאראסיב דילי ,ןמכיפ בקעי
 .ותדלוה ץרא לש יתוברתה ףונל ורדהו וחורמ ליצאהו םיכורא

 -כלממה תיעיברה היסנמיגל ץוחמ ,םיירוביצה םיירבעה רפסה-יתב תשר
 בר רפסמל ףסונב ,ךוניח-תודסומ 75 (ב"פרת) וז הפוקת ףוסל הפיקה ,תית
 -יתב 157ו םייממע רפס-יתב 40 ,םידלי-ינג 20 :תירבעל ברע-ירועיש לש
 םדוקמ ומייקתהש םהמו 1918-מ לחה קר ומקוהש םהמ) םיינוכית רפס
 הלא תודסומב .(תירבעב םייללכה תועוצקמה תארוה תא הגרדהב וגיהנהו

 ג%.תורומו םירומ 450 יפמ תודימלתו םידימלת םיפלא תרשעכ ודמלתה

 הנושארל ומסרפתנ ,בונישיקב "תוברת" ןויכראב םייוצמ ויהש הלא םירפסמ .8
 ,בונישיקב "תוברת" תאצוה ."תודורפ" תורפס ירבדל ץבוקב ,רבחמה ידיילע
 ,"ךוניחה יליבש"ב סללה המלש ידיילע םג םיאבומ הלאה םירפסמה .ד"צרת
 יבצ 'פורפה ידי-לע םגו ,1943 סראמו 1942 רבמצד ,'בר 'א תורבוח ,קרוידוינ
 ,סמ ןבואר תאצוה ,'ב ךרכ ,"לארשיב ךוניחה תודלות" ורפסב ןייטשפרַאש
 .יקציניו .ד לש ורמאמ לע ,םהירבדל ,וכמתסהש ,247 'מע ,ך"שת ,םילשורי

 ורמאמב תרגיא באז איבהש םייטסיטאטסה םינותנה םיהומת םיארג תאז םע
 'א ץבוק "היבאראסיב תמדא לע"ב "היבאראסיבב ירבעה ךוניחה לש ותומדל"
 ,סללה .ש לש ל"נה ורמאמ לע תוכמתסה ךותמ ,יניתרב .א.ק תכירעב ,(110 'מע)
 !םהשלכ םינותנ םיאבומ םניא ל"גה רמאמב ירהו

 הדשב ליעפ היה סללה .ש רפוסהש ,(109 'מע) ותעדוהב םג העט תרגיא

 רמאמב ,אפוג סללהש דועב ,1918--1922 תונשב היבאראסיבב ירבעה ךוניחה
 רזחו 1918"ב הניארקואל רבע יכ ,ומצע לע דיעמ ,"ךוניחה יליבש"ב ל"נה
 .1921/22 םידומילה תנשל קר היבאראסיבל
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 םהבש ,םידוהי םידימלתל םייטרפ םיינוכית רפס-יתב המכ םהילע ופסונ
 הפשהו (תיסורה הפשב םימעפל) תילארשי הירוטסיה תארוה הגהנוה

 תרבח לש הדוסימ תונבלו םינבל רפסה-יתב 2 -- בונישיקב :דבל תירבעה

 תינכתב םירענל ברע ירועיש ,גרבנדלוג לש היסנמיגה ,"רחסמה ירחע*

 ץינידָאיו ןָא'צירב תורייעב ןכו ,ןמסייו .א לש ודוסימ ,תינוכית םידומיל
 .ןיטוח זוחמבש

 םייטסיטאטס םינותנ ארוקה תעידיל איבהל יוארה ןמ וז תונמדזהב
 הלא םינותנ .שידיי הארוה-תפשב רפסהייתב לש םבצמ לע םג םהשלכ

 לש ודוסימ ,"גנוטייצ רעטעברא"ב ואבוה ,1921/22 םידומילה-תנש לע

 רוטלוק"ה לע ח"ודב .1922 ראוניב 15 םוימ .4 'סמ ,ץיבונר'צב "ןויצ-ילעופ"

 ץיבוגר'צב הסנכתהש .היינשה תינמור-לכה (תוברתה תדיעו) "ץנערעפנאק
 :רמאנ ,1922 ראוניב 6--9 ימיב

 -יתב לע חקפמה לש ח"ודה ,םיאניבוקובה ,ונליבשב רתויב ןיינעמ
 םויכ םימייק םש :ןמרָאש 'חה ,היבאראסיבכ םייתכלממה רפסה
 ידידלע םיקזחומ םהמ 38 .שידיי הארוה-תפשב םייממע רפס-יתב 2
 ,תותיכ 147 -- הלא רפסזיתבב .רוביצה ידידלע -- 147ו הלשממה
 סחיב דמוע רפסה-יתב רפסמ ןיא ,םרב .םידלי 5.757 םירקבמ םהבש
 ,דבלב זוחא 12 הווהמ אוה .היבאראסיבב תידוהיה היסולכואה לדוגל
 םיקהל הבייחתה הלשממה .הלאמ השולש-יפ םש םייקל היה ןידה ןמו
 לודג רסוח שגהומ .תואבה םינשה שמח ךות םירסחה תודסומה תא
 רפסה"יתב םינגרואמ תאז לכ םע ךא .הדשה ירעב רקיעב ,םירומב
 דיתעה .ההובג המר לע תדמוע םידומילה-תינכתו ,הכלהכ
 ,(טטצמה תשגדה) יאשידייה רפסה"תיבל ךייש היבאראסיבב
 ןוחצינה .םמיע קבאיהל וילעש םיאנושהו תולודגה תועינמה ףא-לע
 רנימסה תחיתפ -- אוה תידוהיה תיתלוכסאה הדעווה לש לודגה
 .בונישיקב םירומל יתכלממה

 ,יאשידייה רפסה-תיב ישאר תא הפפאש וז תיברימ תוימיטפוא ,םרב
 וענכנש םינושארה ויה םייתכלממה םיאשידייה רפסה-יתב לכ :רהמ הגגופתנ
 ןובשח לע םמייקל הווקת לכ ויה םירסח ןכש ,היּופכה היצאזינאמורל

 ח"ודה ךותמ םג םידמל ונא ךכ לע .ירבעה רפסה-תיב תמגוד ,רוביצה
 -יבב *עגיל-רוטלוק"ה לש יזכרמה דעווה ר"וי ,זאראב י"ע רסמנש

 7דו 6 ימיב ץיבונר'צב הסנכתהש ,תישילשה תוברתה"תדיעווב ,היבאראס

 .י לש ותלהנהב בונישיקב םייקתהש ,תוננגל טוטיטסניאל וסחייתהב :דועו
 תחא הנש ךא םייקתה" רשא לע ורעצ תא תרגיא עיבמ .(113 'מע) ןמרתלא

 :םינש שול ש םייקתה טוטיטסניאהש ,אוה תומסרופמה ןמ ירהו ,3
 ,םירוחמ ה שול ש איצוהל קיפסהו 1924/25ר 1923/24 .1922/23 תונשב
 .(רפסמב 25) תורזוע לש -- דחאו (רפסמב 47) תוכמסומ תוננג לש -- םיינש
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 ונא 1923 לירפאב 23 םוימ 53 'לג "גנוטייצ רעטעברא"ב .1923 לירפאב
 +: םיארוק

 ,יאשידייה רפס-תיב לש ותמקה רבד תא ראתמ [זאראב] אוה
 רשא םירומחה םילושכמבו היצאזינַאמורבו היצאקיפיסורב וקבאמ
 םיסונמ םירומ רבח לש ורדעיה ףא .[?| תונגרובה דצמ וכרדב וחנוה
 הסיסג לש בצמב אצמנ יאשידייה רפסה-תיבש ,ךכ ידיל איבה
 רפסהזיתב .רתויב ער בצמב אצמנ שידיי דומיל .(טטצמה תשגדה)
 .םידליה לש םאה-תפשל םוקמ ריעזמ טעמ םישידקמ םייתכלממה

 רכז לכ היבאראסיב תורייעב ראשנ אל ךליאו 1923/24 םידומילה-תנשמ
 רפסה-יתב 3 קר וראשנ .שידיי תפשב םייתכלממה רפסה-יתבל ןמיסו
 רפס"תיבו תורענל "םיילאנויספורפ" רפס-יתב 2 :בונישיקב םייטרפה
 ו9.(ןמסייו לטפש לש ותלהנהב) דחא ידוסי

 ימואלה רפסה-תיב לש ומויקל יטפשמה סיסבה

 רחאל ,היבאראסיבב ימואלה רפסה-תיבל הנושאר תוכזש ,ליעל רכזנ רבכ

 תוכז .1918 טסוגואב 14-מ ךלמה-רבד ףקותב ול המק ,הינמורל החופיס
 דצמ תשרופמ תובייחתה תרוצב ,ימואל-ןיב ףקות ,ףקות-הנשימ הלביק וז
 רבוטקואב 28-מו 1919 רבמצדב 9"מ ,סיראפב םולשהייזוח יפל ,הינמור
 ךותב םינכושה םיימואלה םיטועימה לש םהיתויוכז תא דבכל 0
 ךות 1923 סראמב 26 םויב הלשממה הרזח וז תובייחתה לע .היתולובג

 ןלהל .דוסיה-תקוח חוסינ לע טנמאלראפב ןוידה תעב ,תשרופמ הרהצה
 301919 רבמצדל 9-ב םולשה"הזוחמ םיפיעס המכ

 םישרופמה םיאנתה יכ ,תבייחתמ תינמורה הלשממה .| ףיעס
 ,קוח םוש יכ ;דוסי-יקוחכ םירכּומ ויהי הז קרפ לש 2--8 םיפיעסב
 םיאנתל הריתס וא דוגינ זוהי אל םהשלכ תימשר הלועפ וא הנקת
 הלועפ וא הנקת .קוח םושל יהשלכ הפדעה"תוכז ןתנית אל יכו וללה
 .תימשר

 היבשות לכל קינעהל תבייחתמ תינמורה הלשממה .2 ףיעס
 ,תדלוה םוקמ לדבה ילב ,תויוריחלו םייחל המילשו האילמ תוסח
 ללכה ייחב ןה ,םיאכז ויהי הינמור יבשות לכ .תדו עזג ,הפש ,םואל

 ,ץיבונרשטמ גרבנייטש רזעילא ררושמה לש ונורכזמ וז הדבוע הטמשנ ןכא .9
 רעביירש" האר) ןנואתמ אוה 1931 רבמטפסב 10 םוימ לקיב המלשל ובתכמבו

 (1970 ,א"ת ,ץרפ .ל.י תאצוה ,243 'מע ,'ג ךרכ ,לקיב המלשל "רוד ןיימ ןופ
 ."שידייב דחא םידלי"ןג אל ףאו דחא רפס"תיב ףא הנידמה לכב ןיא" ,יכ

 .28.1.1920 .20 'לג .טשראקוב ,"טילָאארזיא לּורָאירוק" .0
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 ןחלופב ,הנומאב םהיניע תואר יפל םמצעל רוחבל .טרפה ייחב ןהו
 גהונלו ירוביצה רדסל הריתסב ודמעי אל הלא םא -- יתתיכ וא יתד
 .בוטה

 תויוכזב תינמור תוחרזא קינעהל תבייחתמ הינמור 7 ףיעס
 לכב םינכושה םידוהיה לכל ,והשלכ ילאמרופ דצ יולימ אללו ,תואלמ
 .תרחא יהשלכ תוחרזא לבקל ופידעי אל רשא ,הינמור ילבח

 ונהייו קוחה יבגל תויוכז-יוזש ויהי הינמור יניתנ לכ .8 ףיעס
 .תד וא הפש .עזג תלבגה אלל .תוינידמהו תויחרזאה תויוכזה לכמ
 ,ינמורה ןיתנה תיילפהל םרוג ווהי אל הפקשה וא תד ,הנומא ילדבה
 עגונב דחוימבו ,תוינידמהו תויחרזאה ויתויוכז תא םישגהל ואובב
 וא יתונמוא קוסיעל ,םהשלכ םיראות תלבקל ,הנידמה תורישל
 ןה ,ןושלה תריחב יבגל והשלכ חרזא לש ותשפוח לבגות אל .יתיישעת
 וא תונותיע ,תד יניינעל עגונב ןה ,םיירחסמה וא םייטרפה ויסחיב
 .תויבמופ תופיסאל עגונב ןהו םהשלכ םימוסריפל

 שי ,תימשרה הפשה תינמורה הלשממה ידי-לע גהנותשכל ,תאז םע
 םיטלושה הינמור יניתנ לכל תוינויגה תולקה תתל ךרדה תא אוצמל
 ינפב םתעפוהב ,בתכבו הפ-לעב ,םה םתפשב שמתשהל ,תרחא הפשב
 .טפשמה"יתב

 תניחבמ ,םינתֶאה םיטועימל םיכיישה הינמור יחרזא .9 ףיעס
 ,השעמלו הכלהל ,תובורעה ןתואמו לופיטה ותואמ ונהיי ,הפשהו תדה
 ,חקפל וא להנל ,דסייל םיאשר ויהי םה .הינמור יניתנ ראש לככ
 ךוניח-תודסומ וא רפס"יתב ,הרזעו הקדצ-תודסומ ,םה םנובשח לע
 תדה ןחלופ תא םייקלו םה םתפשב שמתשהל םיאכז ויהיו םהשלכ
 .ישפוח חרואב

 ,ירוביצה ךוניחה םוחתב קינעת תינמורה הלשממה .10 ףיעס
 ופשש םינמוד םיניתנ תרכינ הדימב םיסלכואמה םירוזאבו םירעב
 םשל םיידוסיה רפסה-יתבב תומיאתמ תולקה ,תינמורה הפשהמ הנוש
 ליבגהל ידכ וב ןיא הז יאנת .םה םתפשב םהידליל םידומילה תארוה
 לש דומילה תבוח הלא רפס-יתבב גיהנהלמ ,תינמורה הלשממה תא
 .תינמורה הפשה

 םיניתנ תרכינ הדימב םיסלכואמה םילודגה םירוזאכו םירעב
 חטבוי ,הפשה וא תדה תניחבמ ,והשלכ ינתא טועימל םיכיישה םינמור

 הלשממה יביצקתל ,תוירוביצה תונרקל ודעונש םימוכסהמ קדוצ קלח
 לש תילאיצוסה הרזעהו תדה ,ךוניחה תרטמל ,תוינוריעה תוצעומהו
 .טועימ ותוא

 קוח לש 7 ףיעסב ירוקמה ונושלב טעמכ ורזחו ונש ,ןורחאה ,הז ףיעס
 ,ידוסידלעה יתכלממה ךוניחה לע 11 ףיעסבו ידוסיה יתכלממה ךוניחה

 .חישמה תומיל החדנ ושומימ יכ ,ילאמרופ טקא ןיעמ היה הז םלוא
 עבראב הינמור תלשממ תא ועינה -- םינפו ץוח ימרוג -- םימרוג המכ

 תילארביל תוינידמ להנל היבאראסיבב הנוטלש סוסיבל תונושארה םינשה

 תימשר הארוה-תפשכ תימואלה ותפשב הרכה ךות ,ידוהיה טועימה יפלכ
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 הדיזלע ומתחנ רשא ,םולשה-יזוח ךכל התוא ובייח ,דחא דצמ .רפסה-תיבב
 "המכסהה"תונידמ"מ םייתש ןיבל הניב הנושארה םלועה"תמחלמ רחאל

 םיטועימה לש םהיתויוכז וחטבוה םהיפל ,תירבה"תוצראו (תפרצו הינטירב)
 ןתמ ידי"לע הינמור תלשממ האצמ ,ינש דצמ .הצראב םינכושה םיימואלה

 לש התוטשפתה תא םולבל ידכ ,ןמאנ רישכמו ןגוה יעצמא ,ולא תויוכז
 הפשל סחיב םג ןכ) היצאקיפיסורה ידעצ תא רצהלו תיסורה תוברתה
 הפשהש םג המ .תימורדה היסור לש הז לבחב (הניבוקובב תינמרגה
 וקיפסה אל הכו הכ ןיבו ,היסולכואה לש החורל הרז התיה ןיידע תינמורה
 הארוהה תוחוכ ,םישדחה םילבחה חופיסל תונושארה םינשב ,שדחה ןוטלשל

 ינפלמש שפנ ןוילימ 7,771 תב היסולכוא םוקמב ירהש .ול םישורד ויהש
 .שפנ ןוילימ 17,5 ידכל םיחופיסה רחאל הינמור העיגה ,המחלמה

 71 םיטועימב םידוהיה םגה*

 ,םמצע לע ולטנ רשאל שחכתהל ולחה הינמור יטילשו םימיה וכרא אל

 .םיימואלה ךוניחה-תודסומ לע תולבגהו תוריזג ,ךליאו 1922 תנשמ םריטמהב

 רותחל ,תודסומב תינמורה הפשה תא האולמב טילשהל התיה םתנווכ םצע לכ

 ידוהיה ץוביקה -- ןכ-לע"רתי .היילכ םהילע איבהלו םמויק םצע תחת

 -תינויער הניחבמ "םוגפ" תונוטלשה יניעב הארנ וללכב היבאראסיבב
 תלחנ -- תימואל-תוריחו ןויווש לש קדייחב אוה "עוגנ" ןכש ,תינידמ

 .הלאה תויזהה לכמ רענתיש וחירכהל אוה ןיד ךכיפלו -- היסורב הכיפהמה

 תגלפמ תלשמממ ,וקסַאלַאגנא .ק ר"ד ךוניחה-רש היה םיפלצה ןושאר

 תלשממ תא 1922 תישארב ןוטלשב הפילחהש (!לוכיבכ) םילארבילה

 ,תוימואלה וניתויוכז לא טלחומ סחי-יונישל איבה אוה .ּוקסָארַאווַא לארנגה

 .וחור"תוסגב ןהו םידוהיל ותאנישב ןה ,הצמישל ומש תא חיצנה ךכבו
 רשא ,םייגוגאדיפה םיסרוקה תא רוגסל (1922 ילויב) הוויצ דחא טע-יחמב
 רגס ;ךוניחל ירוזאה טארוטקרידה דילש תיתלוכסאה הדעווה המייק

 היבאראסיב לכב הדיחיה ,תיתכלממה תיעיברה היסנמיגה תא בונישיקב
 -תיבבש הזמ תוחפ אוה הידמלתמ רפסמש הנאותב .תירבע הארוהה-תפשב
 1922 רבמצדב ;הכולמה רצוא לע רתוימ סמוע הווהמ הביצקתו ינמור רפס
 תחלשמל רשה קינעהש ןויארב .אפוג תיתלוכסאה הדעווה תא םג לסיח

 לאומש יטפשמה ץעויהו ןהכ-ןייטשנרב ר"ד לש םתושארב ,"תוברת"
 םהיתויוכז רבדב הזוחה תא םייקל ותבוח םצעל ףא רשה שחכתה ,טפואהנזור
 תגלפמש ,הדבועל התיה ותנווכ) וילע םתח אל אוהש ...רחאמ ,םיטועימה לש

 ןכמ-רחאל האב המיתחה לעו ,וילע םותחל התעשב הבריס םילארבילה
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 ףיסוה החישה לש הפוסב  .(דוווָאיוו-הדייו לש ותושארב רבעמ"תלשממ
 .."? םיטועימב םידוהיה םגה" :ךירפהל וקסלגנא

 הפשחנ ,וקסלגנא ךוניחה רש לש תיתימאה ותנווכ התיה הרורב זאמ
 הסנכנ ןכל .םימוחתה לכב היופכ היצאזינאמור תארקל היוטנה ועורז
 וניב דימתמ קבאמ תארקל ,תוננוכ לש בצמל ידוהיה הנחמה לש ותוכרעיה
 .ונוצר יאלממו לוכי-לוכה רשה ןיבל

 ,ידוסיה רפסה-תיבב רתויב רומח ןפואב העש התוא ועגפש ,תוריזגה ןמ
 :ריכזהל ןתינ

 ךוניחה תונוטלש םעטמ (םיגיצנ) "םיטאטופיד" ינפב תוניחבה תבוח .א
 ;'א התיכמ לחה ,הנש לכ ףוסל

 -- םיינמורה םידומילה תא םג לולכל תבייחמה ,תותיכה-תטיש תגהנה .ב

 .םמצע לע ליטהל םירישכו םילגוסמ ויה אל םירבעה םירומהש המ

 תודועת ירסוחמ םירומ ליבשב ודעונש תוניחבה תכירע תלילש .ג

 הארוהב בר קתו ילעב םיטקאדידוטוא םג םהיניב -- תוקיפסמ הלכשה
 :םדוקמ חטבוהש ומכ --

 הינמורב הגוהנ התיהש .תיתלשממה םידומילה-תינכת לש התלוחת .ד

 הוש ,םישדחה םירוזאב תמייקה תואיצמל המיאתה אל רשא .הנשיה
 .הינמור לש התוסח יפנכ תחת וסנכוה בורקמ

 טאלוסנוקסירויה תמקה

 דעווה דילש ךכל המרג ירבעה רפסה-תיב לרוגל תונכסה-תרה תואיצמה

 הכרדהו ץועיי םשל דחוימ טאלוסנוקסירוי םקוה ."תוברת* לש ינמזה יזכרמה
 הלשממה ידי"לע וקנעוה רשא תויוכזה לע ןגהל היה ודיקפת רקיע .תידירוי

 ןכמ רחאלש ,הינמורל היבאראסיב לש החופיס רחאל דיימ ידוהיה טועימל

 ישאר םע קודהו דימתמ רשק םייק טאלּוסנוקסירויה .ןהל שחכתהל הלחה

 ופקזנ ותוכזלו ,םיירוזאה םיטארוטקפסניאה םעו הריבה ריעב ךוניחה דרשמ
 לכב ינשה טוחכ תרבוע הירופהו תדמתמה ותלועפ .םיישממ םיגשיה הברה
 תבוטל אל לעפ טאלוסנוקסירויה .תיזכרמה "תוברת" תכשל לש המויק תונש
 לכ לע ,וללכב ימואלה רפסה-תיב תבוטל אלא ,דבלב ירבעה רפסה-תיב

 ינפב יללכ יפוא תולעב תויולדתשהה לכב .יתדהו יאשידייה -- וימרז ראש

 אלו ,ידוהיה רפסה-תיב :תיעמשמ"וד ןושל טוקנל היה גהונ תונוטלשה
 יניעב טפואהנזור לאומש לוסנוקסירויה הארנ היה ךכ םוש לע .ירבעה

 .היבאראסיבב םידוהיה לש רפסה-יתב לכ לש םניגמו םרבודכ תונוטלשה

 התיה היבאראסיבב ידוהיה טועימה לש רפסה"יתבל הלשממה תבצקה ףא

 תודסומ לכ ןיב התוא קלחת איהש תנמ לע ,"תוברת" לש התושרל תרבעומ



 1924/ר"פרת בונישיק ,היבאראסיכב "תוכרת" לש יזכרמה דעווה .146 'פמ
 דוד ,ןוזנאמ לאקזחי ,ןמרתלא קחצי ,ןמצראווש .ד ,סללה 'בג :םיבשוי ,1 הרוש ,לאמשל ןימימ
 ,טפואהנזור לאימש ד"הוע :םידמוע ,2 הרוש ;'ץיבורדיו האל ,ןהכ-ןייטשנרב בקעי ר"ד ,יקסלבר
 קודצ ,קונאשרג .לא ,סללה המלש ,(לט) יקסני'צלּוט םוחנ ,ןמרב לארשי ,ןמרסאו בקעי ,ןוטירח הדוהי
 .דומלמ .א ,בונלבּוק .מ ,יקציניו דוד ,יקסבונאקרוט יבצ : הנוילע ,3 הרוש ;ןייטשפא םהרבא ,ןייטשנייו

 1925/ר''פרת ןסינ ופונישיק  ,יקסני'צלוטו ןמרתלא לש םתיילעל "תוכרת" לש יזכרמה דעווה .147 'פמ
 ,ןמרתלא קחצי ,יקסני'צלוט םוחנ ,ןמכיפ בקעי ,דנאילרב המלש : םיבשוי ,1 הרוש ,לאמשל ןימימ
 בקעי ,טפואהנזור לאומש ,יקסריווקס לארשי :םידמוע ,2 הרוש ;ןמרב לארשי ,בילטוג יכדרמ סדנהמה
 ,גרבנייו ץרה : הנוילע ,3 הרוש ; יקצילוד ףסוי ,ץנאלג בייל ,לאטנזור ןמלז ,ןוזנאמ לאקזחי ,ןמרסאו
 .יקציניו דוד ,יקסבונאקרוט יבצ

 0 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב



 050 5 םירומהו הנוילעה התכה
 חוג 608046 טי םירומל שרדמה תיב לש

 6וח (895+ ו. .א פרת .םאיב

 ןנחוי 2 ,יוהיז אלל (| : םיבשוי ,1 הרוש ,לאמשל ןימימ ,הלעמל הטמלמ .148 'סמ
 אלל (6 ,סוטיימ והילא (5 ,תרופ םירפא ר"ד (4 ,רוש רדנסכלא ר"ד (3 ,יקצבילפאק
 רוהיז אלל (|--3 : םידמוע ,2 הרוש ,יוהיז אלל (8 ,ןאשאי קחצי (7/ ,יוהיז
 ר"ד (12 ,יוהיז אלל (7--11 ,רזיילג לארשי (6 ,יוהיז אלל (5 ,ץיברוה ןועמש 4
 ראב באז (3 ,יוהיז אלל (1--2 : םידמוע ,3 הרוש ; (יקחצי) 'ץיבוקציא .ז .ש
 .יוהיז אלל (5 ,גרבנייו הדוהי 4

 לע םימותח םה רשא ףא לע תוהזל ,ונרעצל ,ןתינ אל םידימלתה לש רכינ קלח)
 דוד :םהו .,סוטיימ והילא ררושמה ,ץרענה םרומל שגוהש ףתושמה םולצתה
 .רקורוס לאנתנ ,ןמטיור לחר ,רזיילג הנא ,ארפס עבש .ב ,ןמלה דוד ,'ץיבוקציא
 .(תינרוג'צ הסדה ,ןוספיל היח ,ןמסייו יבצ

 ,לאמשל ןימימ ,הלעמל הטמלמ .149 'פמ
 ןיזנגמ (2 ,רנ'זיק םוחנ (1 : םיבשוי ,1 הרוש
 תרופ םירפא ר"ד (4 ,'ץיבוקשרה דוד (3
 ,סוטיימ והילא (6 ,רוש .סכלא ר"ד \5
 םידמוע ,2 הרוש ;ןמלדיפ םוחנ 7
 אלל (3 ,רלפ היליתוא (2 ,יקסבוקוה .ש (1
 רטכש עבשיתב (5= .ךואבנזור (4  ,יוהיז
 באז (8 ,רטכש הטנא'ז (7 ,ןמזולג בקעי 6
 ,ןוזדוד םירפא (!0 ,יוהיז אלל (9  ,גרבניו
 אגרש (2 ,ןיזח והיעשי (1 : םידמוע ,3 הרוש
 אלל (5 !...ךורב (4 ,ןי'צרוט (3  ,רכייר
 .ןמטיור פ (7 ,גרבנירג םהרבא (6 ,יוהיז
 ,רגילק ףסוי 8
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 ,תיכנחמו תורמכ תרשכהל טוטיטסנאה 130 'פמ

 תלהנהב

 חצי

 ,ןמרתלא

 ישיק

 ד"פרת--נ"פרת

1922 -- 5 

1) 

 לחר

 ,ןמרקוצ

2) 

 האל

 ,רנייטש

3) 

 לעי

 .סילכארד

4) 

 הכרב

 ,ןמרסמ

5) 

 הרש

 ,ץַאראטס

6) 

 היזוב

 .ןמדירפ

7) 

 הואנ

 ,ןייסשנרוג

8) 

 השאד

 .קסופ

9) 

 הכלמ

 םולפ

0) 

 הילופ

 ,ןמשיפ

11) 

 אלל

 ,יוהיז

12) 

 רתסא

 ,יקצבושודאר

3!) 

 הרפש

 ,קינ'צבאט

4) 

 הינוג

 ,קונאשרג

15) 

 המוילב

 .ןאפש

16) 

 אלל

 ,יוהיז

7!) 

 ,רניסייה

 !וא

 תידוהי

 ,ץיבוקרב

19) 

 הבוט

 ,רניסייה

20) 

 הוח

 ,רטכר

|2) 

 אלל

  ,יוהיז

622 

 הנה

 ןמגוו

3) 

 הכלמ

 ,גרבנייטש

24 

 האל

 ,יקסרבט

25) 

 הרומ

 .תורגנל

25) 

 .ןיקובאראט
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 1 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 האיבה תצרמנהו תזכורמה תידירויה הלועפה לש הבורמה התלעות .ךוניחה

 יסוניכ םעפ ידימ וכרענ וז הרטמל .תימינפה תיזחה לש הרוציב ידיל םג

 םע קבאמה יכרד ונמוסו תויעבה ונבלתנ םהבש .םילהנמו םירומ .םירוה

 .תונוטלשה

 הנושארה "תוברת" תדיעו

 ויתוגרד לכ לע ירבעה רפסה-תיב לש םויקו ןיינב תונש עברא רחאל
 ז"ט--ב"י ימיב בונישיקב המייקתהש ,הנושארה התדיעוול "תוברת" הסנכתנ

 .(5--9.9.1922) ב"פרת לולא

 לעופה דעווה ידיזלע .ןילרבל הנמוז ,(10.8.1922) ןכ ינפל םימי שדוחכ

 תוברתה תלועפ לש דוסיה תויעב לע ןוידל םיחמומ תדיעו ."תודחאתה"ה לש
 תעונת לש תוירוביצ-תויכוניחה תופיאשל םאתהב .הלוגה תוצראב ךוניחהו

 הצריהש ,ןמרתלא קחצי הדיעווב ףתתשה היבאראסיבמ .תינויצה הדובעה
 גו,"רפסה תיב ינפלש ךוניחה" לע

 ידידלע *ןוינוא* םלואב בונישיקב החתפנ "תוברת" לש הנושארה הדיעווה

 : םהיניב .םיבר םיחרואו תודוקנ 31-מ םיריצ 60 דמעמב ןמרתלא קחצי

 -תיב חוכזאכ ,ץיבוניבר יטומ -- טשארקובב תינויצה היצארדפה חוכ-אב
 ךוניחה תודסומ חוכ-יאב ,הרומז לארשי רפוסה -- ןאשוטובב רפסה
 .דועו יסאיב .ץאלאגב .הליארבב

 הפוקתל תעכ הסנכנ "תוברת" תעונת יכ ,ןמרתלא עיבצה החיתפה ירבדב

 רפסה-תיבב ןושלה תשרשה לש הפוקתה המייתסנ .התוחתפתהב היינשה

 ונידיב ןמזה ןיאו ,ונתבוטל הרתפנ ,היד הנבלתנ רבכ ןושלה תלאש .ונלש

 לכשכ ,םייטרואית םיחוכיוול תונלבסה תעכ ימל .וניבירי םע םיחוכיול

 תופי תולצלצמה תוזארפה ןיא ? תיטרקנוקו תישעמ הדובעב העוקש העונתה

 ונגה ,ונמכש לע תעכ תלטומש ,תירוטסיהה תוירחאה דבוכ רואל .וז העשל

 תודמעהמ זוזל ידב ,חורבו רמוחב ,תונברקלו םיפסונ םיצמאמל םיעבתנ

 .תימואלה ונתוחתפתהל תוכזה לע ןגהלו ונמצעל ונשכר רבכש

 תואישנ הרחבנ ,גוהנכ ,םינוש םיירוביצ םימרוג דצמ תוכרבה רדס רחאל

 ץאראב .י .(בונישיק) סללה המלשו ןמרתלא קחצי :בכרהב הדיעווה

 ןמצראווש יבצ .(ץלַאּב) לדייר בקעי ,(ץינידַאי) בורבוד ללה .(הניטוראט)

 .(יסאי) רוש רדנסכלא ר"דו (רָאדנָאּב)

 טופוצב המייקתהש ,הפוריא-חרזמ תוצרא תויורדתסהמ "תוברת" תדיעווב .1
 ןייטשנייו קודצ :היבאראסיבמ ופתתשה ,1928 ילוי תישארב .םינש רובעכ
 .(בצמה לע הריקס רסמ) ץראווש קחציו לאטנזור ןמלז .(תואישנל רחבנ)
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 היברסבּב "תובר
 ה ,ש קוקא זט-בי

 לש הנושארה הריעוה
 ןמ'ב | םינושוקב היהתש

 ;חהיעוה קש םויה רדס

 :א הבישו

 ינ-רוסה יתוכרתה ךונחה 1
 תב םיסרחה .םיסרוה (2
 :כב תוברתה כצס (3
 ,יחיכו (+

 .ןטשפא א .ויתונררסל ר60סה-תיב (1

 ץיחס הלכפה (2
 םיריס תיסנה 3
 ,טיקימו (4

 ה( בה

 ימיליפה בזסה (\= = ץה הבישי

 םירפס תאצוה (2

 ד

 רצבנ שארמ תוארנ יתלב תוביסמ) הנושארה "תוברת" תדיעו לש םויה"רדס .47 'סמ
 .(ןמרתלא .י הדיעווה תא חתפ ומוקמב .הדיעווב ףתתשהל גרבנירג .ח תאמ

 םיבבלנה וירבד ויה ,הדיעוול ואבוה רשא ,רתויב תומישרמה תוכרבה ןיב
 םייס רשא .ץיבוניבר יטומ טשראקובב תינויצה היצארדפה חוכ-אב לש
 הינמורל התיה הנווכה .."!ושרו ולע -- איה םכינפל ץראה" :האירקב
 רגיפ רשא ירבעה ךוניחה באכ ,ובאכל זע יוטיב ןתנ ךכב .הלוכ הלודגה
 .וילאוגל הפיצו ותדלוה ץראב

 לש היתודועת לע יקסלבר דוד לש ותאצרהכ הלעננ תיגיגחה החיתפה

 רשא תונורקעה לע רובידה תא דחיי אוה .תימלועה "תוברת" תעונת
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 תומילש ,תרצוי הדובע -- םהו ,שדחה רפסה-תיב תא תיתשהל שי םהילע
 .תימואל תרוסמו תינחור

 .טפואהנזור לאומש יטפשמה ץעויהו (לט) יקסני'צלוט םוחנ ריכזמה

 ולגתנש םיישקה לכ תא ונמ ,ינמזה יזכרמה דעווה תלועפ לע םהלש תוחיודב

 ןהו דומיל-ירפסבו םיכמסומ םירומב רוסחמה לשב ןה ,הדובעב םעפ ידימ

 לש תצרמנה ותלועפל תודוה קר .הלכשהה תונוטלש דצמ תולבגהה לשב

 רבגתהל והשכיא וא תולבגהה לש ןלוטיב ידיל איבהל היה ןתינ זכרמה
 ,טאלוסנוקסירויה תמקה םצע :ויה זכרמה לש םיבושחה םיגשיהה ןיב .ןהילע
 ךוניחה דרשמ םעו הלכשהל ירוזאה טארוטקרידה םע דימתמ רשק םייק רשא
 טארוטקורטסניאה ןוגריא ;םהיתולועפב תודסומה תא ךירדהו הריבב
 לועב תאשל םתנווכנ תא ועיבהש םירבעה דוכיל ; יגוגאדיפהו ינוגריאה
 תירומ תרשכהל ילָאבָארפה טוטיטסניאה דוסיי ;רפסה-תיב לש ותקזחה
 .דועו דועו ,תוכנחמו

 םייתכלממה םייגוגאדיפה םיסרוקה תריגס :םייניצרה תונולשכה ונמנ ןכ
 טארוטקרידה דצמ לוזלזה ;בונישיקב תיתכלממה תיעיברה היסנמיגהו
 התעדב בשחתהל לדח רשא ,ודילש תידוהיה תיתלוכסאה הדעווב הלכשהל

 תוא היה הארנ וקסלגנא רשה לש הלא וישעמ תישארב רבכ .היתוארוהבו
 .תוננוכו תוכירד ובייחש ,תואבל ער ןמיסו

 תומסרפתמ ןקלח) הדיעווה הנד ןהבש תולאשב תוטלחה תלבק רחאל

 בכרומ היה הדיעווה רחאל דיימ ותבחרה םעש ,יזכרמ דעו רחבנ ,(ןלהל

 ,ןמרב לארשי ,דנאילרב המלש ,ןייטשפא םהרבא ,ןמרתלא קחצי :םירבחהמ

 ;מרסאו בקעי ,ןייטשנייו קודצ ,'ץיבורדיו האל ,בילטוג .א קראמ סדנהמה
 ר"ד ,יקסלודופ ,ןוזנאמ לאקזחי ,יקסבונאקרוט יבצ .(לט) יקסני'צלוט םוחנ

 -- !וחמ לכמ םיגיצנ ינש יפלו ,טפואהנזור לאומש ,יקסלבר דוד ,הבוילסיק

 םיגיצנל תומוקמ 3 ןכו ,םירומה ידעוומו םיחקפמה ידעוומ דחא דחא
 .ןאשוטובמו ץאלאגמ ,טשראקובמ

 ועיבהש ,יקסלברו סללה ,ןמרתלא לש םוכיס-ירבדב הלעננ הדיעווה

 הכרעמב ,תונמאנ םיידיב דקפוה ירבעה ךוניחה רבד יכ ןוחטיבו הווקת
 .תוימואלה וניתויוכז ןעמל

 היבאואסיבב *תובות" לש הנושארה הדיעווה תוטלחהמ

 5--9.9.1922/ב"פרת לולא ז"ט--ב*י ,בונישיק)

 --  יזכרמה דעווה לש ח"ודל א
 "ניא חותפל זכרמה תמזי תא בר קופיסב תלבקמ ...הדיעויה .1

 .1922 רבמטפסב 27"מו 21-מ 36-ו 32 'לג ,בונישיק ,"טייצ רעזנוא" יפל .2
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 םיריצה תא תבייחמו תּורומו תוננג תרשכהל יִלָאּבִארפ טוטיטס
 .דסומה תקוחהל תויפסכה םהיתויובייחתה תא אלמל

 -- רפסה-תיב לש ידירויה ובצמל .ב

 לע תופידרה דגנ ,הבר תורמרמתה ךות ,החומ ...הדיעווה .1
 יוטיב ידיל ואב רשא ,הנורחאה םידומילה תנשב ימואלה רפסה"תיב
 -וטקרידה ,הלבשהה דרשמ דצמ תורמוחו תוריזג לש המילש הרושב
 .ולש םיחקפמהו ירוזאה טאר

 להנמ דצמ לוזלזה לע תצרמנה התאחמ תא העיבמ הדיעווה .2
 ומויקל הגאדה תלטומ הילעש ,תיתלוכסאה הדעווב טארוטקרידה
 תולאשב המיע ץעייתהל גהונ וניא רשא לע ;ימואלה רפסה"תיב לש
 .הטופיש םוחתב םינותנה תודסומל .תועגונה

 -תיב לש ידירוי-יטילופה ובצמב הינויד רחאל ...הדיעווה 3
 ,תידוהיה היסולכואה לא האירקב הנופ ,היבאראסיבב ימואלה ונרפס
 ךוניחה תודסומ לש םמויק לע הנגה םשל םירבגומ םיצמאמ תושעל
 ,שפנ-תוריסמבו בר למעב ידוהיה רוביצה ידידלע ומקוהש ,תוברתהו
 .םהל םיקוקז וגאש םישדח ךוניח-תודסומ תמקה םשל ןכו

 םלש ירבע רפס-תיב רדעיהב ,יכ רוכזל ידוהי לכמ תעבות הדיעויה
 ז-רמל הדיעווה הנופ ןכ .המואה תייחתל ונתפיאש לש דוסיה לטינ
 ; קבאמב ונל רוזעל ידכ רמשימה לע דומעל ימלועה "תוברת"
 .וניתויוכז

 -- רפסה"תיב לש ונוגריאל | .ג
 תושידחה תוטישל היבאראסיבב ירבעה רפסה-תיב תא ברקל ידכ
 יאנתו תוימואלה וניתושירדל ומיאתהל ידכ ןכו היגוגאדיפה לש
 :ןלהלש םייונישה תא גיהנהל ךרוצב הדיעווה הריכמ ,םוקמה

 :"םידלי עמ" לש יפוא םידליה-ןגל תוושל .1
 .הנשה לכ ךשמב יגוגאדיפ חוקיפ תחת ואצמיי ןגה ידלי 2

 ;ץיק"תודסומ םליבשב ןגהאל שי וז הרטמל
 'גל דע םש ואצמייו םינש 5--4 ליגב םידלי ולבקתי ןגל 3

 יוצרה ןמ ,ןגב דליה לש ואצמיהל הנורחאה הנשב רבכ .הבוח-ךוניח
 לא הסינכל ורישכהל ידכ ,הביתכו האירקל תודוסיה תא חינהל
 :רפסה-תיב

 :הדובעה ןויער לע תתשּומ היהי רפסה"תיבב ךוניחה 4
 יפל םירומ י"ע אל היהת ידוסיה רפסה-תיבב םידומילה תארוה 5

 .תותיכה יפל אלא .תועוצקמה
 רחאלש תועשב םידימלתה וסנכתי ובש ,םידלי-ינודעומ דסייל .6

 .םידומילה
 םקיסעהל אלא .שפוחה ישדוחב םשפנל םידימלתה תא בוזעל אל 7

 םינודעומב זוכירבו םילויטב ,הניג-תדובעב
 רבכ ,רשפאה לככ גיהנהל רפסה-יתב תא תבייחמ הדיעווה : הרעה
 .תונבל רפס-יתבב רקיעבו הכאלמה דומיל תא ,האבה םידומילה-תנשמ
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 שידיי ירומל ףתושמ סוניכ (4.9.22) דחא םויב "תוברת" תדיעוול םדק

 לש יטפשמה בצמב ןד סוניכה ."תיתלוכסאה הדעווה" תרגסמב תירבעו
 לש המילש הרוש לביקו םויל םוימ רערעתנש םיימואלה ךוניחה"תודסומ

 53. ןלהל תואבומה תוטלחה

 ךוניחה תודסומל סחיב ,ךוניחה דרשמ לש תונורחאה תודוקפה
 תועיקפמ ,ידייה יממעה רפסה"תיבו םידוהיה לש  םיימואלה
 הימונוטואל היבאראסיבב תידוהיה היסולכואה לש התוכז תא השעמל
 ךשוממ קבאמ רחאל הגשוה רשא הימונוטוא -- ,תימואל-תיתוברת
 היבאראסיבש העש ,ינמורה ןוטלשה ידי-לע הרכוהשו םעה ינומה לש
 לש םייגוגאדיפה םיסרוקה תריגס .תינמורה תוכלמהמ קלח התשענ
 ,יממעה רפסה-תיב ליבשב םירומ רישכהל היה םתדועתמש ,םידוהיה
 -תיב לש ותריגס .םהלש ךוניחה תכרעמ םצע תא הנכסב הדימעמ
 היסנמיגה -- היבאראסיב לכב ידיחיה יתכלממה ינוכיתה רפסה
 רפס-יתבל תידוהיה היסולכואה לש התוכז תא תלזוג -- תיעיברה
 .1918-מ ךלמה רבדב ורכוה רשא .םייתכלממ םיינוכית

 אלממהו ידוהיה רוביצה ןובשח לע םייקתמה ,יטרפה רפסה"תיב
 התיה תבייח הלשממהש תודסומה לש םנורסח תא תמיוסמ הדימב
 לטומ ומויקו תרערעתמ ותוכמס ,תידוהיה היסולכואל תיסחי םיקהל
 "סמ לטיהו הנש ידימ תוקלחמה לכב תוניחבה תבוח רואל הנכסב
 .ייל 80--120 לש רועישב תוניחב

 תא הנכסב תודימעמה ,ליעל תויונמה תודבועה לכ בל לא םישב
 : םירומה סוניכ שרוד ,ימואלה רפסה-תיב לש ומויק
 :םייגוגאדיפה םיסרוקה תריגס רבדב הדוקפה תא לטבל .1

 היסנמיגה תא -- יתכלממה ינוכיתה רפסה-תיב תא שדחמ םיקהל 2
 ו תיעיברה

 ךות ,םייטרפה רפסה-יתב לש םתלועפ שפוחבו םתוכמסב ריכהל 3

 :דבלב 'ד התיכב םינחוב-תודעו ינפב תוניחבה תבוח תלטה

 תוניחבה-סמ תא יכ .(חוקיפל ירוזא דרשמ) טארוזיברל תורוהל 4

 ,רוביצה ןובשח לע םיקזחומה ,םייטרפה רפסה-יתב ידימלת תאמ
 זירפהל אל :רמולכ] ןונקתה לש 29 ףיעסל םאתהב תובגל שי

 .[סמה תלטהב

 "תוברת" יעוייאמ

 ירבעה רוביצה לע קזחה םמושיר תא וריאשהש םיעוריאה ינושארמ .א

 ותדלוה םויל ג"פרת תבטב תיגיגחה תרצעה קפס אלל התיה בונישיקב

 יתורפסה קלחב .קילאיב .נ .ח ימואלה ונררושמ לש םישימחה

 תדחוימה ותריציב) ןייטשפא םהרבא ,ןמרתלא קחצי ועיפוה תרצעה לש

 .1922 רבמטפסב 8 ,21 ילג .בונישיק ."טייצ רעזנוא" יפל .3
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 .תודופ טלופ הָמָמְדְ
 .קילאיב .נ .ח לש וריש

 .ץנלג 5 תאמדהניגנמה

 יקתוש ּולָּכ םֶלּועָה לָכְ

 םֶיָחְָק יִרָחַַמּ
 .קסופ ּוניִא לַחְַה ןואָש

 .שָבּּכ ךלוה הָלְיַלַה רוחש

 לָפּוכְ לַצ לע לַצ ביִּכְרַמ

 םיִּכָשָחַמַה םָודלָא םֶמוד

 .לַפּונ בֶכוּכ רַחַא בֶכּוּכ

 .ֶלעְהלָכ קמ
 +יירָפַדְמו רע יִּבְל :שיְְִ

 דֶחֶא רוהֶט ןיעמ :שיגְרַא

 ירָבְִתִמּו םָש שַא הָמּוה

 ו

 -.ואְּב ךיָתּומלָח וינְּב

 7 שקְרמ בָבּוכ לַפָנ
 ...אוה דְלָש אל - הָניִמָאַה

 :הָמְש חַרֶי 1

 אוה םָש הנ

 ".הָטָחָנ ל מור .ץרוק

 .םֶּעָהלָב קת
 :יבְכוכלֶא טיִּבַא בשא

 7 דָחָא אָלָא םֶלּע יא יל
 .יִבְבְלָּבָש םֶלּועָה אוה

 .וז הניגנמל טנמינפמוקאה תא םיסיפדמ ונא ןיא תוינכט תובסמ *
 (5'ע ,1923 ראוני ,"תוברת" ילג ךותמ) ץנאלג .ל לש ותניגנמב "הממדה םי" .48 'סמ



 ?4] היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 הלא לכ .יקסלבר דודו ןמרסאו בקעי ,סללה המלש ,("!ונל היה קילאיב*

 תונורכזה .ותיב יאבמ ויה ףאו הסידוא ימימ דּוע קילאיב תא תישיא וריכה
 ,קילאיב לש ויפמ תונונשה תורמיאה ןכו תויחה תודוזיפאה ,םיניינעמה
 .והוביהלהו גגוחה להקה תא וקתיר .םהירבדב ולעוהש

 : ועיפוה .קילאיב לש ויתוריציל ולוכ שדקומ היהש ,ילאקיסומה קלחב

 ןיחלמה-ןגנמה ,קילאיב ירישל תומסרופמ תונינגנמב -- בובל-ןמדירפ רמזה

 הממדה םי" קילאיב לש ורישל רביחש דחוימ ןחלב -- ץנָאלג בייל ריעצה

 עדונה רוטיזופמוקה לש "ךייא" היישילשב ותופתתשהבו "תודוס טלופ
 תרבגה ,תינרתנספה ,רוטיזופמוקה לש ותדכנ יוולב ,יקסבוקאווונ .ד
 (הנראטנאי) ןייטשנרב-ןהכ תינקחשה .טָארקדליש .מ ןאלי'צהו ,ןמטיברא
 ."לגהו רוצה"ו "יניסינכה" םירישה תא הארק

 וכרענ הרייעו ריע לכב .הזה ימואלה גחה תא הגגח דבלב בונישיק אלו

 ןוילג איצוה "תוברת" זכרמ .םירגובמל םיפשנו םידימלת יפשנ ,תופיסא
 ול שידקה "טייצ רעזנוא" ןומויה ;הז ערואמ ןויצל ונואטב לש דחוימ
 הכרעה ירמאמ השידקה תימוקמה תיסורה תונותיעה לכו ,דחוימ ןוילג
 .תיגיגחה תרצעה תא הבחרהב הריאהו לבויה לעב לע

 תינקחשה .הירוה תיבב רוקיבל ,בונישיקל הנמדזה ה"פרת תליחתב .ב
 ךורעל "תוברת" תשקבל הרתענ איה .ץראה ןמ ןהכ-ןייטשנרב םירמ

 לשמ ןכו ונלש הקיתעה הרישה ךותמ תיתונמא האירק לש םיטרצנוק תרדיס
 .רוניכו לילח יּווילב וננמז ינב םיררושמה ילודג

 ינויצה זכרמה םלואב דחא) בונישיקב וכרענ םינושארה םיפשנה ינש
 ריינ יבג לע תועדומה .("םואיזולוק" ןורטאיתב ינשהו .דבלב םינמזומל

 לש הרות אב ןכמ רחאל .יכ"נת ףשנ :קנעיתרתוכ ואשנ ןבל-לוחכ
 תוציב ימיב ףא היבאראסיב תא שורחל התאלנ אל תינקחשה ."היצניבורפ"ה

 .לזרבה תליסממ תוקחורמ תוניפל תיתונמאה תירבעה תא האיבהו רירגסו

 ףשנ בונישיקב ךרענ .ג"צרתב ,קילאיב 1 .ח לש םישישה הלבויל .ג

 000,/3"כ) "סרפסכא" לודגה ןורטאיתב ,םירוהלו םידימלתל לודג יגיגח

 ררושמה לש ויתוריצי תא גיצהו םייב יקציניו והיעשי הרומה .(תומוקמ
 ווביעב תוניגנמ ןהל רביח ףא  "ריעב דודג"ו "דימתמה" ,"תודלי השעמ"
 .םירייצ ידי-לע תדחוימ הרואפת הנכוה ןכ .ןוירוטברסנוקב הרומ לש

 םירמז ועיפוה ןכ ."ריעצה רמושה" לש ףינסה ירבחמ ויה תולעופה תושפנה
 ביילו ןמלא .ש ,לגנא .י :לש םהיתוניגנמ םע קילאיב ירישב הלהקמ יווילב

 -- "תוברת" זכרמ לש תואישנה ירבח ועימשה םירצק החיתפ ירבד .ץנאלג
 .יקסבונאקרוט יבצו לאטנזור ןמלז רפוסה ,רשטוק בקעי ררושמה

 היה .הזפל הפמ תומלואב םיימעפ הגצוהו רתויב החילצה תינכתה



 .קילאיב לש םיששה לבויל ףשנה לש הינכתה .49 'טמ
 : 0002000000 00 טשטוש
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 9 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 רפסה-יתב ידימלתל ימואל ןכותו ראפ אלמ יכוניחו יתוברת עוריא הז

 .ירבעה רוביצלו

 תוגיגתהו ,הדשה ירעבש רפסה-יתב לכ תא הפיצה לבויה גחל הנובתה

 .תירבעה הריצילו יחה ירבעה רובידל תורדהנ תונגפהל וכפהנ

 תקזח דיב היצאזינאמור

 ןוטלשל העיגהש רחאל דיימ ,םילארבילה תגלפמ תלשממ הליחתה ,רומאכ

 ,םימואלה רבח ינפב הינמור לש היתויובייחתהל שחכתהל ,1922 תישארב
 תודמעה לכמ םהילגר תא קוחדלו ,םיימואלה םיטועימה לש םהיתויוכז רבדב

 דוחל "תוברת" םעטמ ,תודחוימ תוחלשמ .הכ דע םהל ושכרש תוינידמה
 ד"ועה לש ותופתתשהב) דחיב היבאראסיבב םיימואלה םיטועימה לכ םעטמו
 ךא -- תויקוחה םהיתושירד תקדיצב רשה תא ענכשל וסינ .(ואדנל לאכימ
 ,ודרשמ לש יללכה להנמהו וקסלגנא ר"ד ךוניחה רש .םוטא ריקב ולקתנ

 טועימה לש ימואלה רפסה-תיבל לכנתהל וכישמה ,ּוקסַארטימוד היאנ

 םהיתושירד לשב תחלשמה ירבח לע ףצק"ףצשב רעתסה ףא רשה .ידוהיה
 ."ןהמ ףדונ םזיבשלובה חיר" וליאכש .תוזרפומה

 וסינכה .דחא טע-יחמב ונמור שידיי הארוה תפשב םייתכלממה רפסה-יתב
 םירעב דוחיב) ץראה"םע ןושל ינב םידימלתו םירצונ םירומ םכותל
 .(םידוהי םייתכלממ רפס-יתב הנומש ומייקתה הבש בונישיקבו תויזוחמה

 םהו -- תודסומה יטלש יבג לעמ (ידוהי) "הקסאיירווָא" םשה תא וריסה
 הליחתכלמש ,םירוהה ;והשלכ ימואל ןויבצ אלל ,םיינמור רפס-יתבל וכפה

 םג לבא ,הז השעמ לע הקיתשב ורבע ,הז יאשידיי רפס-תיבל םישידא ויה

 ןוטלשל תונושארה םינשב םירבדמה ישארמ ויה רשא ,םיאשידייה םירומה
 הצפנתה שידיי תפשל םתאנק ;ךכל תשרופמ תודגנתה וליג אל ,ינמורה

 השע ישיאה סרטניאה םגש ,יאדו .תונוטלשה לש ןושארה ץחלה תחת לילכ

 רפסה"תיב ילתכ ךותמ ירמגל ושרוגי אמש דחפ ךותמ -- ולש תא

 תמגוד ,רוביצה תושרל הלשממה תושרמ וריבעהל ואב וליאו .יתלשממה
 .םילאוג ול םיאצומ ויה אל ,ירבעה רפסה-תיב

 ,1924/25 םידומילה תנשמ לחה ,ינשה בלשב .ןושארה בלשה היה הז

 םמוקמבו ,הלא רפס-יתבב םהיתורשממ םידוהיה םילהנמה בור וחדוה
 -תיב לש המוגעהו הביאכמה השרפה המייתסה ךכב :םירצונ םירומ ונמתה
 וקיזחה ,הזה םויאה ןברוחל רכזכ .היבאראסיבב יתכלממה ימואלה רפסה

 םלוכ ,דבלב םיירוביצ רפס-יתב השלש םיאשידייה רפסהיתב לכמ ,דמעמ
 .תונבל םייעוצקמ םיינש -- םהמ ,בונישיקב



 יקציניו דוד 0

 ,תחא הכמבו הקזח דיב ברחנו סרהנ יתכלממה ימואלה רפסה"תיב םא
 ושענש םילולעתל רזעישו ךורע ןיא ירה -- םיריתי הסיסג ילבח ילב

 הסיסג ידיל ואיבהל הנווכ ךותמ ,ירוביצה ירבעה רפסה-תיב לש ושפנב
 רוביצה לש ופרוע ישקב הלקתנ הקזחה רטסינימה די ,םרב .תכשוממ תיטיא
 תוריזגה ינפמ עתרנ אלש ,(הרוהה םג ןכ -- ןקסעכ .הרומכ) ירבעה
 תא בזע אלו ענכנ אל .ולש רפסה-תיב לע םוימוי זאמ וכתינש תורומחה
 םינש שלש ךשמ תיזחה לכ ינפ לע השוטנ המחלמה התיה הבש ,הכרעמה

 קסורמ םנמא אצי ירוביצה ירבעה רפסה-תיב .1925 ףוסל דע תופוצר
 םויק-יאנת תריציל ןכמ רחאל הכז לבא ,לטלטינש הזעה הלטלטה ןמ םירביא

 רחאלש ,יטרפה ךוניחה רבדב שדחה קוחה .םיילאמרונ רתוי וא תוחפ .םייקוח
 וש דרש לש וילולעתל ץק םש ,ינמורה םיקקוחמה-תיבב לבקתנ ףירח קבאמ

 .רתי-טוריפב ןלהל רפוסי הזה קבאמה תשרפ לכ לע .ונוצר ישועו ךוניחה

 היה אל ירהו .םידליה-ןגב ,ךרה עטנב םג העגפ הייופכה היצאזינאמורה

 ,תינמורה הפשב םכוניח תישאר ולבקי תוטועפהש שורדל ,הזמ לודג דרּוסּבא

 .וב טולשת תינמורה הפשהש ידוהי תיב ףא היבאראסיבב היה אלש העש

 תוניחבה תבוח ליטהל ףיסוהו תוניחבה תלאשב הפריה אל וקסלגנא רשה

 ןודינב רתוול ץלאנ ןכ ינפל הנש יכ םא ,תינמורה הפשב םידומילה לכב

 -יעדוי "םיטאטופיד" םירומ ידי-לע קר ונחביי םידימלתהש םיכסהלו הז

 ירועיש ,םישדח ךוניח תודסומ תחיתפ רשאל הרסא הרומח הארוה .תירבע
 .תוירפס ףאו ברע

 דצמ תומילאז-ישעמב ולבג ףא םיתיעלש הקזח דיבו ,הייפכה יעצמא

 תינמורה תונותיעב םג תוצרמנ תובוגת וררוע ,םיכומנה הלכשהה תונוטלש
 :"לּורָאווַאדא"ב רמאנ ןכו .תמדקתמה

 ,םיטעומה לש רפסה-יתבב תדמלנ תויהל הכירצ תינמורה ןושלה
 - - - .םמצע םידליה ךרוצל םג אלא יתכלממ ךרוצ ךותמ קר אל
 תיעבט תוכז ,איה תוכז םלואו .הנידמה ןושל תא תעדל חרכומ דליה
 הארוהה ןושלו ,ותפשב ויתועידי תא תונקל ,ונמיה הלזגל ןיאש
 תאז ונשרד ,םינמורה ,ונחנא .תימואלה ונושל היהת ורפס"תיבב
 ועט רשא ,הלא לש םתועט לע רוזחמ ונל הלילח .םירגנוהה תאמ
 הייפכו תומילא ישעמ ידידלע םלש םע עימטהל רשפא יכ ןימאהל
 אלו התרטמ תא הגישה אל םלועמ וז הטיש .םידליה תומשנב
 3:.םיטעומהו םיבורמה ןיב הקומע םוהת רוציל אלא הליעוה

 םהרבא] אכירא אבא תאמ הבתכ -- 1923 יאמב 11 .ז"י ןוילג ."םלועה" יפל .4
 .[ןייטשפא
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 .תדחוימה הצעומה

 ךוניחה תכרעמב תושק ועגפו תופוכת ואבו ושגרש תויושקנתהה לצב
 תצעומ הסנכתנ ,וז םידומיל-תנש תישארב הנושארה הדיעווה זאמל ימואלה

 ירבד רחאל ?:.ג"פרת ו"כ--ד"כ ימיב (רוקמב "םונילפה") תדחוימ "תוברת"
 ידידלע םיטרופמ ת"וחוד וארקנ ,ןוזנאמ לאקזחי ,שאר-בשויה לש החיתפ
 יגוגאדיפה ,םיחקפמה ,טפואהנזור .ש יטפשמה ץעויה ,ןייטשנייו .צ ריכזמה
 םידומיל תנשב רקבל וקיפסהש ,יקסלבה דודו ןמרסאו בקעי .ינוגריאהו
 תרשכהל טוטיטסניאה להנמ ןכו ,הכרדהו חופיט"ינועט תודסומה בורב וז
 .ןמרתלא קחצי .תוכנחמו תורומ

 ,הצעומה ירבח לכ דצמ הרע תופתתשה ךות .ידמל םיכשוממ ויה םינוידה

 1ונוטלשה ילולעת תא םרשבמ וזח הלא .הדשה"ירעמ םיגיצנה לש דחוימבו

 יגוח ולא-יא ברקב תולגתהל הלחה רשא הערה העיגפה תאו ,דחא דצמ

 רתוול םינכומו םהינב דיתעמ םיגאדומ ויה הלא םירוה .ינש דצמ ,םירוה
 ירבח תשירד הפקת ןכל .תודועתהו תויוכזה ןעמל תירבעה ןורקע לע
 -ילעב םירוהב םייולת ויהי לבל ,תודסומל תירמח הרזע שיחהל הצעומה

 םינפב הכימת גישהל ןתינ אל תילכלכה הקוצמה רואל םאו .דבלב תלוכיה

 רקיעב ההיה הכ דע םתגאדש ,ץראל-ץוחב הרזעה תודסומל תונפל -- ץראה

 -תיב תא הערל ולפיה הלא דעס"תודסומ -- הזמ ערו .רמוחבש םירבדל
 תאז לכב הבצקוה ונעמלש ,יאשידייה רפסה-תיבל האוושהב ,ירבעה רפסה
 .העובק .הכימת

 תוטלחה ולבקתנ קרפה לע ולעוהש תולאשה לכב בקונ ןויד רחאל

 3%, ןלהל םיאיבמ ונא ןרקיע תאש ,תומיאתמ

 -- רפסה-תיב לש ידירויזינידמה ובצמל .א
 ירבעה רפסה-תיב לש ומויק תחת תורתוח תונורחאה תודוקפה .1

 ידוהי םהל ושכרש ,ימואל-ירבע ךוניחל תוכזה תא הנכסב תודימעמו
 :הב הריכה הלשממהשו בר למעב היבאראסיב

 הרורבה היצנדנטה דגנ ףקות לכב החומ "תוברת" לש םונילפה 2
 תעד תא ררועל ,יזכרמה דעווה לע ליטמו ירבעה ךוניחה תחת רותחל
 ונמעל השענה לוועה לע תיזכרמה הלשממהו ינמורה םעה ירחבג
 ךוניחה לש ומויק לע שורדה ץרמה לכב ןגהלו ורפס-תיב תסירהב
 :ימואלה ירבעה

 לש רפסהזיתב ןיא ,היתושירד לע רתוות אל הלשממה םא 3
 .תויוכזה לע םירתוומו תוניחבל םהידימלת תא םישיגמ "תוברת"

 .ג"פרת תבט ,ישילש 'לג ,בונישיק ,"תוברת" יפל .5

 .םש .6
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 -- רפסה"תיב לש ימינפה ובצמל .ב
 ,ינוגאדיפה טארוטקורטסניאה תא קזחל ךרוצב ריכמ םונילפה .1

 םלולכישו םרופיש ליבשב וז הדובעב הכורכה תלעותה תא ונייצב
 :ונלש רפסה-יתב לש

 הדיעויה תוטלחה תא םשגל יזכרמה דעווה תא זרזמ םונילפה .2
 הגוהנה הקיטילאנאה תטיש יפ לע דומיל-ירפס תאצוה רבדב
 :ונלש רפסה"יתבב םידומיל-תינכת רודיס רבדבו הנידמב

 םהינבל םתבוח תא םהל ריכזמו םירוהה לא הנופ םונילפה 3
 ריחמב םהל ונתניש תודועתהו תויוכזה ירחא תוהנמ םריהזמו םמעלו
 :דעל םיעבוק םהש םהינב שפנ

 תינשקעה םתמחלמב םירבחהו םירומה ידי תא ץמאמ םונילפה .4
 תעשב תוריסמ ךותמ הדובעל םתוא ארוקו ימואלה ךוניחה דעב השקה
 ,וז הנכס

 התוכמסבו "תוברת" לש הרומגה תירסומה התוכזב ריכה םונילפה
 .םהל הרקי תירבעה תוברתהש הלא לכ תאמ ,ץוחה ןמ הרזע תשקבב תונפל

 םירבעה תא דימעהל ידכ ,ץראל-ץוחל תחלשמ רגשל תוציחנה תא שיגדה ןכ

 םונילפה .ירמחה םסוסיב תחטבה םשל היתודסומו "תוברת" לש הבצמ לע
 .תחלשמה רוגיש רבד שיחהל ידכ םישורדה םיעצמאב זוחאל זכרמה תא בייח

 תעבהאב תוברתה תלועפ דוחיאל רותחל ךרוצה לע םג דמע םונילפה

 תוחורה-ךלהו וללה םילבחב בצמה לע ותריקסב .ןמרתלא .י .הינמור ילבח

 : אצמ ,םיירוביצה םימרוגה ברקב ךכל רשקב םש ררושה

 תצפה -- התרטמ ."הירבע הפש" תרבח תמייקתמ הניבוקובב .א
 תא סינכהל תלדתשמ איה .םירוענה-ינב ןיבו םעב תירבעה ןושלה
 ליבשב ברע ירועיש תחתופ .רפסה-יתב לכב תירבעה הפשה דומיל
 ירבע רפס-תיב םג םש חתפנ הנשה .םיללכה רפסה"יתב ידימלת
 תוחורל החכוה רותבו ןושאר ןויסינ רותב ונל בושח אוהש ,ינרדומ
 השימח םימייקתמ ץיבונר'צב .םש םג תובשנמ וליחתהש תושדחה
 דסומ םג םייקתמ ץיבונר'צב .הדשה ירעמ תודחאב םג ןכו םידלי ינג
 .לולכישלו רופישל םנמא קוקזה .תוננג תרשכתל

 ףא הנכומ איה .הדובעב דחאתהל התמכסה תא העיבה הניבוקוב
 -קורטסניא םהל חלשנש תנמ לע ,זכרמה תואצוהב ףתתשהל וז העשב
 .רפסה-יתבבו םיפינסב הדובעה רודיסל םירוט

 ."תוברת"ל תדחוימ הרבח םויה דע ןיא -- הנשיה הינמורב .ב
 היצארדפה ידי לע תישענ תיתוברתה הדובעה לכ התיה םויה דע
 דחוימ דרשמ היצארדפה ידי-לע םייק ןורחאה ןמזב .םש תינויצה
 םרז וסינכה היסורו הניארקואמ ואבש םירומה .תוברת יניינעל
 וליא-יא סינכהל ףא ,ילוא ,היה ןתינ םימייוסמ םיצמאמב .שדח ירבע
 הצובק םג שי .םייקה רפסה-תיבב וליפא -- תירבעב םייללכ םידומיל
 ןויסיגה .הברה לועפל םדיב תלוכיהש ,וננויערל םירוסמה םישנא לש
 אל -- ראוניב שפוחה ימיב יסאיב םירומ תדיעו אורקל השענש
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 דוחיא ןויערל הביחב םיסחייתמ םש ףאו .תויערא תוביסמ חילצה
 .הדובעה

 ךא .תוקיפסמ תועידי םויה דע ונל ןיא -- הינאווליסנארט לע | .ג
 תורדתסה םש םג םיקת תחא הפיחה יכ ,ונל ירב ונילא עיגהש לכמ
 .היח

 תינמורדלכה הדיעויה ןמז תא עובקל םונילפה טילחה הלא לכ רואל

 .יסאיב ילוי--ינוי ישדחל

 .לעופל אצי אל ץראל-ץוחל תדחוימ תחלשמ רוגישש .היה רבד ףוס

 לש תחלשמה ךותב 1924-ב בלתשה ,יקסלבר דוד ."תוברת* לש החוכ-אב

 םייחו ןוהט עשוהי ר"דה בכרהב ,הקירמאל "תימלוע תירבע תירב"
 .ןילופב םיירבעה רפסה"יתב ןעמל רקיעב םיפסכ ףוסיא םשל ,גרבנירג
 ובצקוה היבאראסיבב "תוברת"לו ,תיבגמל החלצהה התיה הנטק ,ללכ ךרדב
 דעווה לש ויתובוח תא תוסכל וקיפסה ישוקבש ,ידמל םינטק םימוכס
 .בונישיקב תוננגל טוטיטסניאהו יזכרמה

 אצי אל .םילבחה תעברא לכב תוברתה תלועפל הווקמה דוחיאה םג

 ,היבאראסיבב ףא תעה לכ היה שגרומ םילּועמ הארוה תוחוכ רסוח .לעופל
 .הל הצוחמש תיכוניחה הלועפה ןעמל תוחוכ הברה דחייל היה רשפא יאו
 תנמזה :ןוגכ ,םינוש םימוחתב הלועפ ףותישב קפתסהל אופיא היה ןתינ
 םידומילה תארוהל היבאראסיבב םיירבעה םיינוכיתה רפסה-יתב ירגוב
 תורגוב ךותמ תוננג תיינפה ;טאגירבש ךוניחה תודסומב םיירבעה
 "נארטבו טאגירב םידליזינג תחיתפל בונישיקב ילָאבָארפה טוטיטסניאה

 ילעב ,הניבוקוב ירומ בוליש ;םירומל ץיק-תובשומ רודיס ;הינאווליס

 .דועו ,םיינוכיתה רפסה-יתב ליבשב תונחובה תודעווב .ההובג הלכשה

 תונשב ,יטפשמ"ינידמה חטשב םייק היה רתויב קודה הלועפ ףותיש
 טנמאלראפה ריצ :ןיבל "תוברת"  חוכ-יאב ןיב ,תונושארה םירשעה
 ,רבורימנ בקעי ר"ד ברה רוטאניסה ,ןרטש ףלודא ר"ד -- טאגירהמ
 ירבעה רפסה-תיבל יבויח סחי ךותמ -- ןורחאה) ןמרדליפ םלהליו ר"ד

 ,ןשבמ םהרבא ר"ד ,ןמסייו ושימ ד"ועה ,פראק הירוה רוטאניסה .(דבלב
 רַנּבַא ריאמ ר"ד ;טשראקובב "הירטשאניר"ו "ןויצ-יריעצ"  תוצובק
 ןתנו ןוסלריצ בייל הדוהי ברה -- היבאראסיבמ םיריצה ןכו ץיבונר'צמ
 ,הינמורב תידוהיה הגלפמה דסוויה םע 1928 תנש ףוסמ לחה .רנרל

 שאר בשויכ רַנַּבַא ריאמ ר"דהו 'זולקמ רשיפ רודואית לש ותואישנב
 ןעמל תינידמה הלועפה לועב תאשל ומתרנ ,תיראטנמאלרפה העיסה

 ןמסייו ּושימ ד"ועה ,דנמאיד סכאמ :העיסה ירבח ראש לכ רפסהייתב
 רייד ,ןוטראמ טסנרַא ,ואדנל לאכימ ד"ועה .רגניז .ש ר"ד ,(רימע לאכימ)

 תונעשיה ךות ,הלא םיפתושמ םיצמאמ .רפייר דרפנאמו רשיפ ףסוי
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 לש תיזכרמה הכשלה וז הלאשב הרבצש ףלאמה ןויסינהו ברה עדיה לע

 הלכשהה תונוטלש םע השקה הקבאמב הל ודמעש םה ,בונישיקב "תוברת*
 .היצאזינאמורה ילבכ תייפרל

 הצעומל -- הצעוממ

 המילש הרוש ינפב הדמעוה (1923/24) ד"פרתב השדחה םידומילה תנש
 םייללכה םידומילה תארוה תבוח :ןוגכ תורומחו תושדח תוריזג לש

 ףוס תוניחבל םהידימלת תשגה-יא ןוועב רפס-יתב המכ תריגס ,תינמורב
 .ןושארה םוי תחונמ תבוח ,דבלב םיינמור םינחוב ינפל הנשה

 סנכל תורשפא התארנ אל הכשלה לש הדובעה ץחלו העשה קחוד תאפמ
 לש תודרפנ תוצעומ יתש וכרענ המוקמב .ןיינמה ןמ אלש "תוברת" תדיעו
 -- היבאראסיב לש הנופצל תחא -- םירומהו םירוהה ,תוליהקה חוכ-יאב

 וחתפנ תוצעומה .בונישיקב -- הזכרמלו המורדל היינשהו ,ץלֶאּבב
 הצעומה .םינוידל דיימ ושגינ םיסנכתמהו ,םידחוימ םיסכט אלל ,תועינצב
 רבח לש םתואישנב (3.9.1923) ג"פרת לולאב ב"כב החתפנ בונישיקב
 המלש ד"ועהו (םוחר) רגידמרברד םעטמ ברה ,ןמרסאו בקעי זכרמה
 .רָאדנַאבמ רשיפ ('ץיבוקאסיא ןומולוס)

 תויתורירשה תודוקפה תא תחאל תחא רשיפ הנמ תטרופמה ותריקסב
 רפסה"תיב לש ימואלה ונויבצ תא ירמגל קוחמל ןתמגמ לכש ,תונורחאה

 חכונ .אבהל ומויק תורשפא רבד לע יהשלכ היילשא בלה ןמ איצוהלו ונלש
 ןהב הריבה הלשממהש תויקוחה וניתויוכזל דוגינב ,וז תינודז תושקנתה
 רשא ,רתויב הפירח האחמב תופיחדב תאצל אלא ,ותעדל ,ןיא ,הכ דע

 יוכיסה ףאו ונינפלמש הדיחיה ךרדה יהוז .םוקמ לכב עמשיי הלוק דה

 .ןידה-רזג תא עורקל דיחיה
 ועיבצה ,דחא דצמ .ותמגע אולמב בצמה ףקתשה תומוקמהמ ת"וחודב

 םירוהה תונוכנ לע ,ותוחתפתהו רפסה"תיב לש ולודיג לע דחאכ םלוכ
 תוחיתמה לשב ,שואיל םיגוח ולא-יא וספתנ ,ינש דצמ ; תונברקל םירומהו

 "אמורה םע םג ומויב םוי קבאנש ,רפסה-תיבל ביבסמ תררושה תדמתמה
 .ךלוהו רערעתמה ירמחה ובצמ םע םגו היצאזינ

 תירוקמ העצה התלעוה םיפתתשמה ידי-לע ושגוהש תועצהה ללכ ךותב

 רפסה"יתב ירוה ברקב הרבסה עסמב חותפל :(לט) יקסני'צלוט .1 דצמ

 .רחא והשלכ רפסה"היבל םהידלי תא חולשלמ ,האחמ רותב ,ענמיהל ורגסנש

 הלעה ,הצעומה לש היינשה הבישיב ףתתשהל אבש ,ןוסלריצ .ל .י ברה
 דבכל ויתוחטבהו ךוניחה רש ינפל תובורמה ויתוילדתשהמ םיטרפ המכ
 וניאו רמוא" תניחבב אוה רשה ,םרב .תימואלה הפשה לש התוכז תא
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 ןיאש ,ידמל הנושמ בצמ רצונ ןכא .ורבד תא םייקל אב אוה ןיא -- "השוע
 ןתינ אל ,תובחרנ תויוכז ונל ונתינ בתכבש רחאל .הקיתשב וילע רובעל
 ונתפשב ונינב תא דמלל -- תויראטנמלאה תויוכזהמ ףא תונהיל תעכ ונל

 תיבמופ האחמב תאצק ,ותעדל ,םדקומ תאז םע .ונלש תדה חורבו תימואלה
 תונפלו םדוק תוסנל ןידה ןמ .תויורשפאה לכ תא וניצימ םרט ירהש ,הפירח

 םגש רחאל קר .רוזעי הז ילוא ,ןויאר ונממ שקבלו ךלמה לא היציטפב
 .תיבמופה האחמה ךרדב תכלל היהי ןתינ ,ליעוי אל הז

 ;רתויב הכורא ךרד יהוזש ינפמ ,םיברה יניעב התארנ אל ברה תעצה
 תוהשהל ןיאו הקוחד העשה .םידומילה תנש ףס לע ודמע רבכש דועב

 .הלועפה תא

 ךרוצה יד םיליעפ טנמאלראפב םידוהיה םיריצה ןיאש ,אצמ יקסלבר דוד
 תמב לעמ עירתהל בושו בוש ומוקיש םעינהל אופיא שי .וז םוריח תעשב
 חולשל םירוהה תוענמיה ןכו וז ןיעמ הבוגת .ונתוכז חופיק לע טנמאלראפה
 .רתויב המישרמ האחמל ךפהיל תויושע .םירחא רפס-יתבל םהידלי תא

 הצעומה תועצה תא םיפתתשמה תעידיל איבה ץלֶאּבמ לדייר בקעי
 היתונקסמ תא טעמכ תומאותה ,היבאראסיב ןופצב ןכל םדוק המייקתהש
 .תיחכונה הצעומה לש

 ףרטצהל התונוכנ לע תונכרה םשב ריהצה הקורוסמ ןמטחוש יכדרמ ברה
 הלאשמה .ירבעה רפסה-תיב לע ןגהל תואבה הצעומה תונקסמל הביל לכב

 לוליחמ תוענמיהו תדה יניינעל בל-תמושת רתי -- איה םינברה לש הדיחיה

 .תבשה

 ,תודסומל תירמח הכימת תטשוהל גואדל ךרוצה תא הלעה ץראווש קחצי

 .דבלב םיימוקמ םיביצקתל םייופצ ויהי לבל

 ריכזתה תחסונ הצעומה רושיאל איבה טפואהנזור לאומש יטפשמה ץעויה

 השענש לוועה תא ןקתל תעבתנה ,הלשממל תוצעומה םעטמ ושיגהל שיש

 אלל ,ימואלה ךוניחה תכרעמב עגפ ךוניחה דרשמש ךכב ידוהיה טועימל

 שיש ,םיישעמה םיעמצאה לע בגא ךרדב עיבצה טפואהנזור .יקוח דוסי לכ

 לא הזמ םגו ,הזב זוחא" ןכש .םירוגסה תודסומה תא חותפל ידכ טוקנל

 לכב םימעפל םימייקה םימרוגבו םיאנתב לזלזל ללכ ןיאו -- "ךדי חנת

 .דרפנב םוקמו םוקמ

 ,היבאראסיבב ידוהיה רוביצל "ארוק"לוק"הו ריכזתה תחסונ רושיא רחאל

 .ךמרסאו בקעי זכרמה רבח לש דדועמו םח םואנב הצעומה הלענג
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 *תובות" לש היינשה הדיעווה

 'ה--'ב ,1924/25 השדחה םידומילה תנש סורפב בונישיקב הסנוכ הדיעווה
 ןויליכה ברח ינפמ תפסונ הדרח תנש רחאל ,(1--4.9.24) ד"פרת לולא
 .םילארבילה תגלפממ הלשממה ידיב ימואלה ךוניחה תודסומ לע הפנוה רשא

 תורדתסהה יחילשו "תוברת" תודסומו םיפינסה יריצל ףסונב ,הילא ואב
 הינמורב תינויצה היצארדפה חוכ-יאב םג ,היבאראסיבב םיירבעה םירומה
 .תונוש תוברת תורבח יגיצנו הימרזל תיצראה תינויצה תורדתסהה חוכ"יאבו

 רשא ,בה ימואל רעונו םיגוחה לכמ םע"ינומה הילא הכשמ החיתפה

 וז התיה .םוקמ ספא דע (תומוקמ 3000) "סרפספא* ןורטאיתה תא ואלימ
 תורכנתה חכונ ,ידוהיה רוביצב רעהו יחה לכ לש המישרמו תרדהנ הנגפה
 ימואלה ורפס-תיב תא םייקל ותוכזל תושחכתההו ידוהיה טועימל הלשממה

 לש החיתפה ירבדב ץרמנו זע יוטיב ידיל אב הז לכ .אוה ונובשח לע ולו

 םיברה םיכרבמה ירבדב ,ןייטשפא םהרבאו ןוזנאמ לאקזחי שאר"בשויה
 .ןמרסאו בקעי לש םישרמה הליענה םואנבו

 הינשה = הרועוה

 .תרקבל הדעו הריחכ :םונלפהו

 .היינשה "תוברת" תדיעו לש םויה-רדס .50 'סמ



 בונישיקב תוכנחמו תורומ תרשכהל טוטיטסניאה דילש רזיכו רויצל הדבעמה .152 'פמ
 ,רטיפ (4 ,סילכארד (3 ,ןמרתלא .י (2 ,הרומ ,יקסנאינראמ (1 : 1 ןחלוש דיל ,ןימיל לאמשמ
 ,גרבנייטש .מ (10 ,רנ'זריק .ר (9 ,ןמשיפ .פ (8 ,םולפ .מ (7 ,יקסרבט .ס .ח (6 ,ןמרקוצ .ר (5
 וזייטשנצראג .ח (4 ,ןילדאי (3 ,ןמדירפ .ב (2 ,'ץיבלקני .י (1 :2 ןחלוש דיל ; לאטנוול .ל (ו1
 ורגייטש .ל (10 ,ןוזנשומ .מ (9 ,דראפס .ש (8 ,בל .ר (7 ,יקסרבט .ל (6 ,גרבנירג .ק (5
 .קונאשרג .ג (15 ,יוהיז אלל (14 ,ןמרסמ .ב (13 ,רניסייג .ט (12 ,ןוסרואינש .ב (1

 המכשהב טוטיטסניאה תניגב הדובע .153 'פמ
 הבוהא ,רנ'זריק .ר ,ןייטשנרוג .ש ,ךרח .ע ,יקסרבט .ל ,ןמרתלא .י ,ןמרקוצ .ר : לאמשל ןימימ
 ,יוהיז אלל ,קונאשרג .ג ,'רניש ,ץֶאראטס .ש ,יקסרבט .ס.ח ,לאטנוול .ל ,(1) קסופ .ד ,לט
 .ןמשיפ .פ ,יוהיז אלל ,ןמדירפ .ב ,רטיפ .ח ,יוהיז אלל ,ןמרסמ .ב ,'ץיבלקני .י  ,גרבנייטש .מ
 .בל לחר ,ינבוחוד .ב ,יוהיז אלל 3 ,ןייטשרב .ח ,םולפ .מ  ,יוהיז אלל

 םונישיקב טוטיטפניאה דיל היכירכהו .הירננה .154 'פמ
 וךירדמה (4  ,סילכרד .י (3  ,יוהיז אלל (2 ,ןייטשנרוג .ש ןחלוש דיל ,ןימיל לאמשמ
 ,רנייטש .ל (10 ,ןילדאי (9 ,ןמלבוס .ח (8 : 2 ןחלוש דיל ; ןמרתלא .י (ד ,ןוזרביל (6 ,ןמלקָאּפ (5

 .יוהיז אלל (15 ,רטיפ .ח (14 ,יקצבושודאר .א (13 ,רטכר .ח (12 ,תילגרמ הסדה (1
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 תלועפ תא תוטרפב רקס ,יזכרמה דעווה ריכזמ ,(לט) יקסני'צלוט .נ

 .םיענמנ יתלב ןהמ .תונולשכהו םיגשיהה לע תונורחאה םייתנשב זכרמה
 םילושכמה לע רבגתהל םירקמה בורב היה ןתינ םיבורמה םיצמאמל תודוה

 הסג העיגפ םושמ ןהב היהש תורומחה תוריזגה לוטיב ידיל איבהלו

 םיריצה לכ אל ;הכרעמב םידדוב טעמכ ונייה ךא  .ונתוכזבו ונדובכב
 .םמע ןובלע תא המרב עובתל ועדי טאניסבו טנמאלראפב םידוהיה

 זכרמה ידיב תאז-לכב הלע ץק"ןיא תופידרו תוריזג לש הקינחמ הריוזאב
 טוטיטסניאה אוה םהב לודגה .םיבושח םילעפימ המכ רוציל

 הבורמ החלצהב חתפתהש ,בונישיקב תוכנחמו תורומ תרשכהל
 .הז גוסמ רחא ירבע דסומ ףא הילע דמע אל ןיידעש הגירדמל עיגהו

 ,הבר תורמרמתה התוא לכ הצוחה הצרפ תומוקמהמ תוח"ודבו םיחוכיווב
 תונוטלש לש יוכידה-ישעמ לע ,םירוההו םירומה בלב השובכ התיהש

 ולגתנש רפסה-תיב לש ולרוגל תושידא ינמיס לעו ,דחא דצמ ,הלכשהה

 וערכו םראווצ לע קנחה-תעבט תא תאש ואלנ רשא םיגוח ולא-יא דצמ
 .דבכה ירמחה סמועה תחת

 ןאכ איבהל רשאמ בוט ןיא ,הינוידו הדיעווה לש הכלהמ ךשמה לע

 רבוטקואל 10 ,א"מ "םלועה"ב התעשב המסרפתנש הבתכה ךותמ םיעטק
 :(לטדיקסני'צלוט) יול-ןב .נ לש וטע ירפמ ,4

 תורדתסהב בצמה רוריבל ןלוכ תושדקומ ויה תואבה תובישיה
 תחא לכש ,תודחא תואצרה ועמשנ .אבהל הדובעה יכרד תעיבקלו
 רתויב הנייטצה ןהיניב .הכבוסמה הלאשהמ םיטרפ וליאב העגנ
 התיהש ,'ונתדובע יכרדו ונתדמע' לע ןייטשפא םהרבא לש ותאצרה
 .התרוצב הללכושמו הנכתב הרישע

 ןושלה תטלשה' -- "תוברת" לש המסיסה תא ססבמ ןייטשפא רמ
 ךשוממ סצורפ ירפ אוה הז ןורקיע .'רפסה-תיבבו םייחב תירבעה
 םישופיחו תונויסנ ירפ ,תידוהיה הרכההו המשנה ירתסמב השענש
 הייחתה ןויער םע דחיב תמייוסמה ותרוצ לביקו לשבש תורוד לש
 ןיא הז ןורקיע לע .המואה בלב םישרש הכיהש ,ללכב תימואלה
 "תוברת" לש החוכ .רתוול הכירצ הניא ףאו רתוזל הלוכי "תוברת"
 הז ןודינב .ימצע לושיחבו םוצמיצב םא יכ הריתי הבחרהב אל --
 ,אוה ףא וניא ,ותעדלש ,"ץולחה"ל המוד תויהל ונתורדתסה הכירצ
 "ץולחה" לש ותחלצה .ללכב ונתוברת לש חלצומ דחא יוליג אלא
 תקמעהבו ומצע תאלעהב וצרמ לכ עיקשהל ליכשהש ,הזב תראבתמ
 "תובהת" ףא .וכרדב םירותיו לכו תורשפ לכ עדי אלו ומצע
 רפסה-יתבמ קלתסהל .המודמה הרשע לע רתוול הכירצ היבאראסיבב
 רפסה"יתב ךותב הדובעב םצמטצהלו הארוהה תפש תא םהב ונישש
 ןיב תצבור םוהת .הדובעל בחרנ רב שי ןאכ .הלגדל םינמאנה
 וברקל ונילעו האמוט ירעש ט"מב עוקש ידוהיה .רוביצהו רפסה-תיב
 אלש דע .ונתוברתבש רואמה תא וינפל תולגל ,היחתה תדובעל
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 חרופו עקרקה ןמ שולת רפסה-תיב היהי ,ירבע רוביצ ונל היהי
 הדובעב תוברהל שי ,ונלש רפסה-תיבו רוביצה ןיב רשגל שי .ריוואב
 וניניינק דעב םימחולה תורוש םג הניברת זאו -- רפסה"תיבל ץוחמ
 םילכמ ןיאב וניתויוכז לוזגלו ונב לזלזל דוע וניהי אלו םיימואלה
 .רבד

 יטפשמהו ינידמה בצמה' ד"ע טפואהנזור .ש ד"ועה לש ותאצרה
 ץוביקה לש םעז תליגמ התיה -- 'היבאראסיבב תוברתה תודסומ לש
 "תיב תודלות תא להקה ינפל ריבעמ אוה .וטפשמ לזג לע ירבעה
 םינשה שולשב .הינמורל היבאראסיב חפסיה םוימ ירבעה רפסה
 רפסה"תיב -- להקה תעדל הקוקז הלשממהש דוע לכ ,תונושארה
 ויתויוצמאתהבו הלשממה לש העויסב הגרד ירחא הגרד הלוע ירבעה
 ויניעב רקיי אל ןברק לכו ריחמ לכש ,ירבעה רוביצה לש תולודגה
 ,ךליאו 1922 תנשמ םלוא .רפסה-תיב לש ורופישו ולולכיש םשל
 הליחתמ -- םילארבילה ידיל רבע ןוטלשהש העשמ דוחיב --
 םיירבעה רפסה-יתב ונתיאמ םילזגנ דחא ירחא דחא .הרומגה הדיריה
 .(םירומל ןוירנימסה) םיהובגהו םיינוניבה ,םיכומנה םייתלשממה
 םיהובג םידיקפ לש תוריזגו תורמוח ,תודוקפ ,םיראלוקריצ לש לובמ
 ,יטרפה ירבעה רפסה תיבב םג קנחמ םימש םינימה לכמ םיכומנו
 ונלש רפסה-יתב לכ לע הילפ הלשממה תרזוג -- ףוס-ףוסש דע
 קוחה לבקתנש ירחא ,םויכ םג .תינמור הניא םש הארוהה תפשש
 לש ובל תורירשב .ונל לקוה אל ,טעומה ימעל רפסה-יתב ד"ע
 ,הלילח ,שוריפב אל .טעומה-ימע רדגמ ונאצוה הלכשהל רטסינימה
 .טנמאלראפב םיחוכיווה תעשב ויפמ אציש ,די"רחאלכ רמאמב אלא
 הלשממהמ םיעבות ונאש ,הלאכ םה ונייח יאנת .ונבצמ ישק לכ הזו
 לע םירבוע ונחנא אל .ונב חיגשמ ןיאו -- איה היקוח תא םייקל
 םייסמ אוה .ןייד תילו ןיד תילו -- אפוג הלשממה םא יכ ,קוחה
 ףיסויו וידי הניפרת אלש ,ידוהיה רוביצל האירקב ותאצרה תא
 .אבהל ףא ותמחלמב דומעל

 לשו -- 'םינושה רפסה-יתבל ונסחי' -- ץראווש .י לש ותאצרהב
 תוישעמ תועצה לש המילש הרוש התיה -- 'תורדתסה' -- ןמרסאו .י
 .אמרג ןמזהש השע"תווצמ תניחבב ןה טעמכ ןלוכש

 ררושמה לש תירוקמה ותאצרה וז הדיעווב הדמע דצה ןמ ירמגל
 םייארה םירבד ויה הלא .'ימואלה ךונחה לע" ןמכיפ בקעי
 םמורתה ררושמה .תוליסמ ןדבאו הכובמ תעשב דוחיב עמשהל
 תוארל הדיעווה תא חירכהו תונטקה וניתוגאדו ונייח חטשל לעמ
 תישענה ,תיקנעה תיתוברתה הדובעה תלשלשב תחא הילוח ךא המצע
 .תונושה םהיתוצראל המואה יקלח לכ ידי-לע םינורחאה תורודב
 איה ,דימת הב םילקתנ ונאש ,רתויב תושקה תומילבורפה תחא
 ,תוצראה תויוברת ןיבו ונלש תירוקמה תוברתה ןיבש סחיה תעיבק
 תוברתה ןיב םייקה רשקהמ םלעתהל ןיא .תחתפתמ איה ןהבש
 תועשש ,החיכומ הלוגב ונלש תוברתה תודלות .תירבעהו תיללכה
 תונהילו םישרש תוכהל ונלוכי םשש ,תוצראה ןתואב ונל ויה הילע
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 דיתעב םיקוקז ויהי היבאראסיבב םידוהיה ףא .הרזה תוברתה ראמ
 .ונחור תא רישעהל ידכב הב ןיא יכ םא ,הרזה תוברתל בורקה
 תיניטנביל תוברתל תויהלו לדלדתהל ןאכ ונתוברתל היופצ הנכס
 תודוסי תא ןמז דועב קימעהל ונילע ךכ םושמ .השולתו השולק
 ץוחמ הדובעל בל םישל יוארה ןמ ;ונלש רפסה-יתבב ךוניחה
 תרבוחמ אהתש ,םידלילו םילודגל תימוקמ תורפס רוציל ,רפסה-יתבל
 ררושמה ראתמ הלענ סותאפב .הלודיג עקרקמ תקנויו הביבסה לא
 תורפס תויהל תירבעה ונתורפסל תפקשנה הביטקפסרפה תא
 םיימואלהו םירזה תודוסיה וגזמתי הבש ,הנימב תדחוימ תילסרבינוא
 .םלועבש תויוברתה לכמ םינהנו ץראה"ימע לכל םיקוקז ונא .דחי
 -ידיאה לכל יוטיב תשמשמה ,תדלומה דשלמ תקנויה ,תירבע תורפס
 הי"תודש לכ חיר תא הכות לא תגפוסה ,תוישונאה לש םיבגשנה םילא
 המוא לכ ןיאש ,רשוע והז -- ינודא ימש תחתש ,ףונ-תוארמ לכ ויזו
 ימוקמ ןווג לכ לש וכרעב ,אופיא ריכהל ונילע .ול הכוז ןושלו
 לא ,איהש-תוברת לכב לזלזל ונל לא .תימואלה ונתוברת ליבשב
 שוכרה לכ תא ריבענ .תורזה תויוברתה לש ןתעפשה ינפמ אהינ
 רוכבו ,ונב עוטנה הזיטניסה ןורשיכבו ונתמשנ תורוניצ ךרד ירכנה
 .תירוקמה ונתוברתמ קלחלו תימואל הביטחל ונכפהנ .תירבעה ןושלה

 שי םלוא .הדיעווה ירכח בור ופתתשה תואצרהה לע םיחוכיווב
 ןהירחא וררג ,ןנכתב תוקומעה ,תוינויעה תואצרהה אקוודש ,ןייצל
 תוינויחה תולאשה לכב מ"ומה היה הז תמועל .םישולק םיחוכיו
 לע עובט תוישעמ לש םתוח היה ללכב .ידמל םחו רע תוישעמה
 -- תולאשה-תלאשל תנותנ התיה םיריצה לש םתעד .הדיעווה לכ
 ,סנכנ אל םתסיפת ףקיהב .אבהל ירבעה ס"היב לש ומויק תורשפא
 לכ לש הלרוג והז .עגרה תולאש לא רשי סחי ול שיש המ אלא
 ןיינעה תא ועלב 'תורעובה תולאש'ה .םוריח תעשב תארקנה ,הדיעו
 בורקה רבעה"לבסו רחמ"תגאד .תוקמעתה תשרודה המילבורפ לכל
 ,הדיעווב םיפתתשמהמ דחא לכ לע ורבעש .תואקתפרהה תלשלש םע
 "תוממורתה אלל ,תויתילכתו תוישעמ לש דחוימ חור בצמ הב ורצי
 .הריתי תובהלתה אללו חור

 ןתינ הב ולבקתנש תוטלחהה תרושב .הפי הדיעווה התלע כ"יפעאו
 הטלשש ,הכובמל ץקה םשוה ;דיתעב "תוברתי'ה תדובע לכל ןוויכה
 ."םינמורמ"ה תודסומה לא "תוברת" לש הסחי רבדב ,תוחומב
 היתושירד לע אמינ אולמב ףא תרתוומ "תוברת" ןיאש ,טלחוהו ררבוה
 הדובעה ינפאו יכרד ונמסנ .םיאנתה לכב המצעל הנמאנ תראשנ איהו
 לע הינימורו היבאראסיב דוחיאל דוסי םשוה .הדובעה תועוצקמ לכב
 ופתתשהש ,הינמור יריצש תווקל שיו ,תיתוברתה הדובעה הדש
 ,'דתסההמ יקוח קלח רותב הדיעווב יביטקא ןפואב ,הנושארה םעפב
 ,הזה רשקה תא קדהל ולדתשי ,יזכרמה דעוה לא וסנכנש םהירבחו
 תא דוע ץיצנ ףוסלו .דחי םג תוצראה יתש ליבשב וב הכרבש
 ידוהיה רוביצה יגוח לכב היפנכב הדיעווה האיבהש ,תוררועתהה
 הלש תיטילופה היצולוירב האטבתהש ,הצרמנה האחמה תאו
 .תואצותל תווקל ןיא יכ םאו .הלשממה םש לע המשב שגוהש ,ריכזתבו
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 ןכרע הנה -- וז האחממו וז תוררועתהמ אוהש-לכ יונשלו תוישממ
 ידוהיה רוביצה הב עקשנש ,הימודה הרפוה ףוס-ףוסש הזב דאמ בר
 תונמדזהב השמתשה תיאבאראסיבה תודהיה .שואיו הער רצועמ ןאכ
 אלש ,ימואל ץוביק רותב המויק לע םעפ בוש הזירכהו הל הנתינש
 הדיעווה האב אלוליאו .וטפשמ לזג םע םילשי אלו ויתויוכז לע רתווי
 .ונייד -- ךכ םשל אלא

 [ירוביצהו] יטרפה ךוניחה לע שדחה קוחה

 יגרואיג םינפ יעינעל רש"תתהו ּנאיטארב לֶאנוי ,הלשממה שאר
 סחיב םהיתועידב םישקונ ,תוחפל ןיע-תיארמל ,ויה אל ּוקסראטאט

 תוהשב .ּוקסלגנא ר"ד ךוניחה-רש םתימע היהש יפכ ,ימואלה רפסה-תיבל

 ריכזת הדיעווה םשב "תוברת" יגיצנ ול ושיגה בונישיקב וקסראטאט רשה
 תא ול ריזחהל העיבתב ,ימואלה רפסה-תיב דגנ תופידרה לע ?זטרופמ

 התבישיב הלשממה תעידיל רבדה תא איבהל חיטבה רשה .תואלמה ויתויוכז

 עגונה לכב דוחיב ,םידוהיה לש תוקדוצה םהיתושירדב ךומתל ףאו הבורקה

 .הבוטל יתוהמ יוניש לח אל הלא לכ רחאל םג ךא .םיירוביצה רפסה"יתבל

 וענמנ ךא ךוניחה רש םע תחא העידב ויה ל"נה םיינשהש םושמ םא
 לע יהשלכ העפשה ילוטנ ויהש וא ,םידוהיה םיגיצנה םע בל-ייולג תויהלמ

 .הלשממב תיברימה העפשהה לעבו ויתועידב ףיקתה ,ךוניחה רש

 לע ףסונ ץחל היה אל (1924/25) ה"פרת םידומילה תנש תליחתמ םא

 הנכוה רבכ ןמז ותואבש םושמ קר ,הארנכ ,היה הז ירה ,ירבעה רפסה-תיב
 הזל :רמולכ) יטרפה ךועחה לע קוחה תעצה ךוניחה דרשמב הכרענו

 םותסל אליממ ודמע ותועצמאבש ,(םייתכלממה רפסה-יתב תשרל ץוחמש

 יאמב םיקקוחמה-תיבב ןוידל הסנכוה שדחה קוחה תעצה .ללוגה תא וילע
 עובקל ואבש ,367ו 35 םיפיעסה חוסינב היה ירקיעה תקולחמה עלס .5

 רוסיאה ןכו ,הינמורב ידוהיה רפסהיתיב לש ותומד תא דימתלו תחא
 .רוביצה ןובשח לע םירומ תרשכהל ("הלאמרונ הלוקש") רנימס תחיתפל

 חכומכ ,יהשלכ האווסה אלל ,ידמל הרורב התיה וקסלגנא רשה תמגמ
 :ןלהלש חוסינהמ

 םידימלת םידמלתמ םהבש ,םייטרפה רפסה"יתבב -- :35 ףיעס
 םאה-תפש הלוכי ,הנידמה לש וזמ תרחא איה םהלש םאה-תפשש
 ךא ולבקתי הלא רפס"יתבב .הארוהה תפשכ שמשל ,םידימלתה לש
 -תיבב הגוהנה הארוהה תפש איה םהלש םאה-תפשש ,םידימלת קרו

 .636--38 'מע ,"תוחפסנ" רודמב ןלהל האר ומוגרתו ירוקמה חסונה תא .1
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 תפש איה םאהיתפש ,םידוהיה םידימלתה ליבשב .רפסה
 .(טטצמה לש ןלהלו ןאכ תושגדהה) .הנידמה

 הארוהה תפש ,םידוהיה לש םייטרפה רפסה"יתבב -- :36 ףיעס

 רותב .תדהו תירבעה הפשה תארוה ,םרב .תינמורה הפשה איה

 .תירבעה הפשב תרתומ היהת ,עוצקמ

 היסולכואהש ,רתיה ןיב ךוניחה רש עיבצה קוחה"תעצהל ותקמנהב
 :רז עזגמ תושפנ יצחו םינוילימ 3 הנומ ,שפנ ןוילימ 17 תב ,הינמורב
 .דועו םירגלּוּב ,םיּברס ,םידוהי ,םינתּור ,םיסור ,םיּבאווש ,םישאס ,םירגנוה
 תפש םידוהיה םידימלתה ליבשב יכ ,הכלה עובקל ןוכנל אצמ תאז םע

 לכב רבדל וגהנ םידוהיה"ש ,הקמגה ךותמ ,הגידמה תפש איה םאה
 רותב תירבעה הפשהש -- ןכ לע רתי ."הנידמה תפשב םהירוגמ תוצרא
 .התמ הפשל תבשחנ ןיטאל תפשכ הומכו ,ללכב תמיי ק הני א וזכש

 הסייג : קוחה-תעצהב המחלמל תימואלה תיזחה שארב הבצייתה "תוברת"
 תורמרמתה יאלמ םירמאמו ,םיזורכ .האחמ-תורצע תועצמאב להקה תעד תא
 ,תינמורה הפשב הרבסה תרבוח האיצוה :םעה שפנב תולכנתהה חכונ םעזו
 לע תופידרהו תולבגימה תוהמ לע יטנתוא רמוחו םירמאמ ומסרפתנ הב

 ךכל רשקב שגוהש ריכזתה ןכו ,םינושה ויבלשל ימואלה רפסה-תיב
 זורכב .היבאראסיב יבחרמ םיבשות תובבר ידיב םתחנ רשא ,הלשממל
 תיבונישיקה תונותיעב םסרפתנש ,םיימוקמהו םייזכרמה תודסומה דצמ
 3%;רמאנ שידייבו תיסורב ,תינמורב

 טנמאלראפלו טאניסל ךוניחה רש ידי-לע הסנכוה הלא םימיב
 ריכמו הינמורב םיימואלה םיטועימה לכל רשפאמה ,קוח תעצה
 תחא המוא .תימואלה םתפשב םהלש רפסה"יתבב תורוהל םתוכזב
 הנומה ידוהיה ץוביקה והז .םיטועימה ללכמ האצוהו החפקתנ דבלב
 איה םידוהיה לש םאה-תפש יכ ,תעבוק קוחה-תעצה .תושפנ ןוילימכ
 יטרפה רפסה-תיבב הארוהה-תפש ףאש ,אוה ןידה ןמ ךכיפלו ,תינמור
 .תינמורב היהת

 ,בונישיקב רוביצהו ךוניחה תודסומ חוכ-יאב ,הטמ םימותחה ונא
 ,טנמאלראפב קוחה תעצה רשואת אמש םידרחו םיגאדומ ונתויהב
 םיממוזש עוושמה קדצהייאו עזעזמה לוועה חכונל ,ךרוצ םיאור

 לכל היינפב וז העשב ונלוק תא םירהל ,תידוהיה היסולכואל תושעל

 לכל סחיב קדצה ןעמל םיקבאנש הלא לכלו תומדקתמה תוגלפמה
 -ראפה ידי-לע קוחה תלבק תא ףקות לכב וענמי יכ ,תדלומה ימע
 רפסה-תיב ידירשל טלחומ סרהו קנח איבהל לולע אוה יכ ,טנמאל
 .ידוהיה

 .1925 יאמב 22-מ 20 (59) ילג ,בונישיק ,"טעברא ןוא דרע" יפל .8
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 לכ יב ,הנידמבש בלה-ירשי םייטילופה םינקסעה לכ אנ-ועדי
 השענה ,הז תוועמ השעמ [תרזנוצמ הרוש] הלודגה הינמור ידוהי
 .וניניע דגנל

 יצחו הרוש] דע ןושארה ןמל יכ ,הינמור יחרזא לכ אנ"ועדי
 .[תורזנוצמ

 השעמ יכ ,הייחתל המקש תינמורה המואה ינבמ דחא לכ אנ-רוכזי
 לכ יכו ,ידוהיה בוחרב םעזח בר רעצ ררוע ךוניחה רש לש הז
 הינב לע .הממזה תא עצבל ונתי אל ,לודג דעו ןוטקמ ,םידוהיה
 האחמ [תרזנוצ הרוש] עימשהל תינמורה המואה לש םימדקתמה
 תוקיתווה תומואה תחא יבגל םיממוזש ,דירחמה לוועה דגנ תצרמנ
 !םלועב

 תידוהיה היסולכואה לכ יניַע תואושנ םהילא יכ ,םלוכ אנ"ורכזי
 לש הנופצמ לע יכ ונתי אלש ,םיחפסנה םילבחה לכבו טאגירב
 תא סורהל [תרזנוצמ הרוש] הייחתל המקה הריעצה תינמורה המואה
 .ידוהיה ימואלה רפסה"תיב

 : םותחה לע
 : דנאילרב .ש ,ןוזנאמ .י -- "תוברת" לש יזכרמה דעווה םשב
 ;בילטוג .א.מ סדנהמה -- םייללכ םינויצ לש יזכרמה דעווה
 לש יזכרמה דעווה ;ץנאלג .ל -- "ץולחה" לש יזכרמה דעווה
 ר"וי/ס -- "יבכמ" לש יזכרמה דעווה , יקסאי .ש -- "טרוא"
 : קורדבורג .ח ר"וי/ס -- םירחוסה תדוגא ;יקסניבוד .ב ד"וע
 לש יזכרמה דעווה :סילייד .ל ד"וע -- רחסמה-ירזוע תרבח
 היסנמיגהו רפסה-תיב ;ןמגרב .י ר"ד -- *הגיל"רוטלוק"ה
 -- 31 היליק בוחרב ת"ת ;ןורב .י ,גרבנירג .פ -- *דוד"ןגמ"
 :קונשרה .א-- 69 ונידניס בוחרב תת ;גרבנירג .ש ר"וי
 תרבח לש יממעה רפסה"תיב ;יקסנשואק .פ -- ןשיה ת"תה
 תונבל תויסנמיגה תלהנה ;ןייפנזור .ז -- "רחסמה-ירזוע"
 הרבח ;סיר .י ,ןיווז .מ -- רחסמה-ירזוע" תרבח לש םינבלו
 תצעומ :(הרורב אל המיתח) -- תונבל יעוצקמ ךוניחל
 :סיגאפ .י ד"וע -- םיינע םידליל רפסה-תיב לש הלהנהה
 .ק -- "אקנומ" רפסה"תיב ;ןמרב .י -- "הנבי" רפסה"תיב
 :ריקאי .ש ר"ד -- "עזא" לש יזכרמה דעווה ;ןאפשקוב
 ,ח -- *םילפונ ךמוס" תרבח ;רּוש .ש -- רוביצ תודסומ
 הסחמ תיב ; ןייטשלקניפ .י -- "םילוח תרזע* תרבח ;סיקטיא
 לש תומיתח תורשע דוע -- ןכו ;שטיבאב .י -- םידליל
 .ריעב םיבושח תסנכ-יתב יאבג

 "הירטשאניר" לש יזכרמה דעווהו "ןויצ-יריעצ" לש ירוזאה דעווה תמזיב
 ףלודא ר"ד לש ותיבל *וז הלאשב תדחוימ תוצעייתה הנמוז ,טאגירב

 דבלמ .טשראקובמ טנמאלראפה ריצ ,("הינואינוא"ה אישנ -- רבעשל) ןרטש

 .168 'מע ,1970 ,"הדסמ" 'צוה ,ואדנל לאכימל "ייח קבאמ" רפסב םג האר :םש .9
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 -- רבורימנ בקעי ר"ד ,הינמור לש ישארה ברה :הצעומב ופתתשה לינה
 .ל .י ,טנמאלראפה ריצו היבאראסיבל ישארה ברה ; תוליהקה דעו םעטמ

 וקנאי לנרוק רייד ;ץיבונר'צמ טאניסה ריצ -- רגרבלסייו ולאס ; ןוסלריצ
 .ש ריד ;טשראקוכב "תוברת" ןוגריא םעטמ -- ןומולס ףלודא חקורהו

 -אקובב םירומה ןוגריא כ"ב ;טאגירב תינויצה היצארדפה םעטמ -- רגניז
 לש יטפשמה ץעויה ןכו ,היבאראסיב ינויצ םעטמ -- ואדנל .מ ;טשר
 -- "תוברת" תצעומ ירבחו ,טפואהנזור .ש היבאראסיבב *תוברת" זכרמ
 קחצי ,הקורוסב "תוברת" ףינס כ"בו רגרב בקעי ,ןמרקאב היסנמיגה להנמ
 ןמרדליפ .ו ר"ד לש םתושארב ,טאגירב "הינּואינואה" תלהנה .ןורטיח
 לע וז הייעבב לפטל הפידעהו הצעומב ףתתשהל הבריס ,פראק הירוהו

 .התנבהכו המצע תעד
 תוכז עובתל ושרדש ,"ןויצ-יריעצ" ירבחו היבאראסיב ישנא תמועל

 םיפתתשמה ראש ושרד ,שידייו תירבע ,דחי תוימואלה תופשה יתשל הארוה
 ןוביל רחאל םלוא .תירבע וא תינמור : רומאל ,דבלב תירבעל הארוה תוכז

 יגיצנ ידילע העצוהש החסונה תא לבקל ,טלחוה הידדצ לכל הלאשה

 .היבאראסיב
 דחוימ טאקינומוק איה ףא המסריפ טשראקובב תינויצה היצארדפה

 תירבעה הפשה לע וקסלגנא ר"דה לש וניד-רזג ךרפוה ובש ,תונותיעב
 ,םמצעלש םינויגהו םינובנ םירבד ,החכוהה ירבח ראש ןיב .התמ הפשכ
 3 רמאב

 ,םימואלה-רבח םעטמ לארשי-ץרא לע הנוממה תיטירבה הלשממה
 הפשכ תירבעה הפשה תא הלחתהמ הריכה ,וב הרבח הינמור םגש
 לכב הארוה-תפשכ י"אב תירבעה הפשה תשמשמ םויכ .תימשר
 תוצרא בורב .הטיסרבינואל דעו םידליה-ןגמ לחה ,ךוניחה תודסומ
 "ץראב תויסנמיגה לשמ תורגבה תודועת ףקות-ינבכ ורכוה הפוריא
 .תירבעה איה םידומילה לכל הארוהה-תפש ןהבש ,לארשי

 ךותמ ,ריכה יתוברתה םלועה לכש ,םויה ןמל ורבע דבלב םיישדוח
 .םילשוריב הטיסרבינואה לש התחיתפ לגרל ,תירבעה הפשב ,תויגיגח
 םג תאצמנ ,הז ערואמל רשקב םשל ועיגהש ,תוכרבה יפלא ןיב
 לש ותוחתפתהל הילוחיאו תינמורה הימדקאה לש המחה התכרב
 המדאה ינפ לע וירעש תא חתופה ,םודיקלו עדמל בגשנה דסומה
 - -- -- ;ךב לכ םילענ תונורכז היּוורה

 תלזוג ,תיוושכעה התחסונב ,יטרפה ךוניחה רבדב קוחה-תעצה
 תונייעממ םהידלי ןואמיצ תא תוורל תורשפאה תא הינמור ידוהי תאמ
 םהיחא םע רשקב אובל תלוכיה תא םהמ תללוש ;תירבעה תוברתה
 - - - דבלב תירבעה הפשב םיטלושה

 ילעב םישיאה לכל םיארוק ונא ,הינמורב להקה תעדל ונתונפב

 .1925 ינויב 6 ,134 'לג ,טשראקוב ,"יריטש" יפל .0
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 ןידרףוליס עונמל ידכ ,ונתיא דחי םלוק תא ומיריש ,בוט-ןוצר
 תלעותל םניא הלא ינשש הדימ התואב יכ .רומח הגשיממ האצותכ
 םדגנש הלא יבגל ןגוה יתלב לומגת םיווהמ םה הדימב הב ,ונתנידמ
 .םינווכמ םה

 ךושמל םייתניב החילצה רשא ,הינמור תודהי לש תצרמנה התאחמ לשב
 ,ילארבילה *טניבאק"ה ירבחמ םידחאו םיקקוחמה-יתבב םיריצ המכ הדיצל
 ידכ ,םויה-רדס לעמ קוחה-תעצה תא ריסהל וקסלגנא רשה היה ץלאנ

 .ידוהיה טועימה לש ותבוטל םינוקית ולא-יא וב סינכהל

 האחמ יקרבימ...ב טאניסה תוגפה

 ,רתויב ינייפוא טרפ לע ןאכ בכעתהל אוה ןידה ןמ ירוטסיהה קוידה ןעמל
 םויה-רדס לעמ קוחה-תעצה תרסהו רשה לש ותגיסנל תיפוס םרגש

 ,םיעצבימה דחאו האלפומ הלועפ וז התיה .םיקקוחמה-יתב לש ץיקה בשוממ

 תרוצב .קוחה-תעצה לע ןוידה תארקל החלצהבו ץרמב הנגריא "תוברת"ש
 .תומוקמב רוביצה תודסומ םעטמ טאניסל וחלשנש ,תויפארגלט תואחמ

 ,זוחמה-ירעמו בונישיקמ ,םיידוהי-אל םייטילופו םיירוביצ םיפוג םג ,םהיניב
 שאר"בשוי ןגס לש ומש לע וחלשנ תואחמה .היבאראסיבב הרייעו ריע לכמו
 םילארבילה תגלפמ ישארמ ,היטניפ  'ץיבייליסאו ןאמרַאה ,טאניסה

 .בונישיקב
 תוקמונמו ידמל תוטרופמ ןהמ -- היטניפל ולבקתנש תומרגלטה תורשע
 -תוכזו יהשלכ היילפה אלל ידוהיה טועימל ןגוה סחי ןלוכ ועבת -- םעטב
 -תקוחו 1918 תנשמ ךלמה-רבדל םאתהב ,תימואלה ונושלב ורפס-תיבל םויק

 .השדחה הנידמה
 ,וילא תואושנ לכזיניעש ימכ ,ומצע יניעב היטניפ הלעתה העש התוא

 יניעב ונרק התלע המ דע ,ושפנב ללכ המיד אל ןכל םדוק .ידיחיה ליצמה
 .ןופצבש ןיטוח זוחמב ,ץילָאסובונמ ,תודהיה ללוכ ,היבאראסיבב תוירוביצה
 לש ץרא-תרבכ ךרואל -- םורדבש ליאמזיא זוחמב ,השדחה"היליקל דעו
 ץוחה-רשל ,ונאיטארב ,הלשממה שארמ ירורהסכ ץרו םק .םירטמוליק 600-כ
 ,ודיבש האחמה-תומרגלט תמירע לע ועיבצהב ,רוטאניסל רוטאניסמו הקוד
 םמוקתת היבאראסיבב היסולכואהש םתא םיניינועמ םאה" : תושגרנ תואירקב
 ,תכלוהו הלדג תורמרמתהה -- תעכ םש השענ המ וארו ואצ -- ?ונדגנ
 תוריחבב ונב םקנתהל ףאו ונתנידמ לש היתוישַא תחת רותחל הלולע איהו
 רשה תא ץליא הלשממה שארש ,ךב ידכ דע עיפשה רבדה "!תואבה
 -רדס לעמ קוחה"תעצה תא ריסהלו הנושארה ותעדמ וב רוזחל וקסלגנא
 .תוועמה ןוקית םשל ,ויתסב אבה טנמאלראפה בשומל דע ,םויה
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 ,היבאראסיב לש ללוכה בהה ,טנמאלראפה ריצ השע זעונו בר השעמ
 קלחלו תובישיה םלואל הסינכב דומעל ומצעמ סייגתהש ,ןוסלריצ .ל .י
 ,תינמורה הפשב "תוברת" לש האחמהו-הרבסהה תרבוח תא וידי ומב
 טשראקובב הספדנ הרומחה הרוזנצהו היבאראסיבב רוצמה בצמ תאפמש
 .הריבה

 תידוסי תוכרעיה םשל ,הגשוהש הרצקה המישנה תא הלצינ "תוברת"
 םירומו םירוה לש תודחוימ תוצעומו האחמ"תורצע הסניכ .תואבה תארקל
 תימינפה תיזחה תא רצבל הרטמב ,היבאראסיב לש המורדבו הנופצב
 ,םנמאו .רשה לש ותמיזמ דגנ תצרמנה םתאחמ תא זע יוטיב ידיל איבהלו
 חילש .תיביסרגורפה תינמורה תונותיעב בחרנ דה ואצמ האחמה ירבד
 ריעל ,היגמור לובג רבעמל "תוברת" םעטמ אצי (הז רפס רבחמ) דחוימ

 רבח דילש תינויצה תורדתסהה חוכ-אבל חירבהל ידכ ,היצילאגבש בובל

 תושיגנה לע יטנתוא רמוח ,ןוסבוקעי רודגיבא ר"ד ,הביני'גב םימואלה
 םילהובמ ואצי ןכ .ימואלה רפסה"תיבל םתולכנתהו הינמור תונוטלש דצמ
 ,הניבוקובב תוימואלה תויורדתסהלו םידוהיה םיצוביקל םידחוימ םיחילש
 תאבה תעב הליעפה םתופתתשה תא חיטבהל ידכ טאגירבו הינאווליסנארטב
 םידוהיה םיריצה לכ ונגהוא .םיקקוחמה-יתבב רושיאל שדחמ קוחה-תעצה
 טועימה תשירד לע ןגהל ידכ ,תונוש תוגלפממ ,טאניסבו טנמאלראפב
 .ידוהיה

 *דנוב"ה יסוסיה

 לע שרופמ ףיעס קוחב לולכל שיש "תוברת" לש תנזואמה התדמע תמועל

 הארוה-תפש שמשל ,שידייו תירבע ,תוימואלה תופשה ית ש לש ןתוכז

 ץיבונר'צב "דנוב"ה לש יזכרמה דעווה הלחתהב הסינ ,ימואלה רפסה-תיבב
 יבגל הארוה-תפש רותב (שידיי :ירק) "םאה-תפש" חנומה תא עובקל

 ןתינ אלש המ .םיטועימה ראש יבגל לבוקמ היהש יפכ ,ידוהיה רפסה-תיב
 רפסה-תיבל ידוהיה רוביצה תדהא -- בויחה ךרדב גישהל ,םיאשידייל ,םהל

 וסינ -- "תוברת" התשעש ךרדכ ,ירמוחה ולועב תאשל ותונוכנו יאשידייה

 -תרבח) בונישיקב "הגיל רוטלוק"ה ישנא ןכ-ןיאש המ .קוחה ךרדב גישהל
 תוינושאר תוילשאמ רענתהל וקיפסה רבכש ,("דנּוב"ה לש תיווסומ תב
 להקו ללכב היבאראסיבב ידוהיה רוביצה לש יתימאה ונוצרל סחיב םהלש

 .טרפב םירומה
 תימואלה תרוסמב וז תודהי ישרש םיקומע המ דע ,תעדל וחכונ רבכ וללה

 אצמ אוה ובש ,ירבעה רפסה-תיבל הנותנ ותדהא טושפה ידוהיה יכו
 .םימיה לכמ ושפנ תאשמ -- חור-ראש באש ונממו
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 ,בונישיקב "טעברא ןוא דרע" ךרוע לש וטע ירפמ רמאמ איבנ ןלהל
 ותדמע לע רוא ךפושה ,"דנובה תפצוח" םשב 1925 יאמב 22 םוימ ,ץנאלג .ל

 טנמאלראפב עיפוהל ענכוש רניטסיפ ר"דהש ינפל ,"דנוב"ה לש תיתלחתהה
 + תרשפמה הלומרופה דעב

 לש "דיחיה לאוגה" ,תימואל ןיבה תיטרקומיד-לאיצוסה הגלפמה
 ותוגהנתה לע תופחל ותוצרב ,שודקה "דנּוּב'ה ,ידוהיה ןוירטלורפה
 אל תנגוה הגלפמ לכש השעמ השע ,תירבעה הפשה יפלכ תינדגובה
 הריזגשכ םוריח תעשב תאזו .ןכ תושעל הכירצ התיה אלו ,הלוכי התיה
 םוסחלו ידוהיה םואלה תא אכדל הרורב הנווכ ךותמ האב ץוחהמ
 "ןבעל עיינ סָאד" ונותיעב .תיתוברת תוחתפתהל ךרדה תא וינפב
 תא םישאהל אבה הנטיש-רמאמ "דנּוּב"ה םסרפמ ("םישדחה םייחה*)
 ידוהי תודחאתה) "היגּואינוא"ה םע "תחא"די" ושע וליאכש ,םינויצה
 תינידמ הנכסש העשב ,ותפשבו ידוהיה םואלב ודגב"ו (הינמור
 ."םהל .תפקשנ

 תסחייתמה הגלפמ קר עיגהל הלכי הזכ בעותמ רקש םוסריפל
 לע שייבתהל הפוסש ,ךכב הנימאמ הניאשו להקה-תעדל תויניצב
 ...הלפשה התונישלמו םיטובה הירקש

 תצובק ירבחו טשראקובב "ןויצ"יריעצ" ונירבח תמזיל תודוה
 החתיפ ,רפסה-תיב לע הדמשהה תריזגל רשקב ,םשד "הירטשאניר"
 "תוברת" לש יזכרמה דעווה חוכ-יאב םע דחיב תינויצה תורדתסהה
 .שידיי ןושלו תירבעה ןושלה ןעמל תחא הדימב הזעונו תבחרנ הלועפ
 אלו ירבעה רפסה-תיב תא םינוב ונא יכ ,ךכל בל םיש ילב תאזו
 הנדיצמ ילילפ ןוועכ םיאור ונייה ןכש .יאשידייה רפסה-תיב תא
 תפש לע םרח ליטהלו וניניבש תועידה-יקוליח תא לצנל ונאב וליא
 .ונלש םינומהה

 םיריצה לכ תצעומש ,ךכל הביסה התיה וז וגתדמע .םצעבו
 טשראקובב םיינויצה םיגוחה םע דחי ,םיקקוחמה יתבבש םידוהיה
 תואצות ידיל האיבה אל (19--20 'לג "טעברא ןוא דרע" האר)
 וטקנ ךכיפלו ,תרחא הפקשה תדוקנב הלגד "הינּואינוא"ה .ןהשלכ
 םיעצמאב ןוסלריצ ברהו "תוברת" ,םינויצ ללכה ("ןויצ-יריעצ"
 תחא תוכז ושרדו הדמשהה תריזג דגנ תוחמל ידכ ,םייאמצע
 .דחי םג שידייו תירבע תונושלל

 תולועפל תוירוביצה תא ררועלו אורקל הקספ אל ונלש תונותיעה
 םיפוגה לכ םשב םימותח םיזורכ ואצוה וז חורבו ,הזה ןוויכב תוישעמ
 תימרת"השעמ אלא הז ןיאש ,תטלוב הייאר .םיינידמהו םיירוביצה
 הדוהאה תוניצה תא אינשהל הליחת הנווכב ,"דנוב"ה דצמ
 בונישיקב "תוברת" לש זורכה לעש ,הדבועה שמשת ,םעה-ינומה לע
 תפשב דוגבל הנוצרב היה אל יאדוובש ,"הגיל-רוטלוק"ה םג המותח
 .התוברתו שידיי

 עיינ סאד" ןותיעה דצמ ,השוב ץמש אלל ,רקשהו םעזה םצע לכ
 ןיבמ םימחולה ינושאר ויה םינויצה םנמאש ,ךכב ץוענ "ןבעל
 ומסרפתנ םהיתואחמו םהיתושירד .הינמורב תידוהיה היסולכואה
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 הפשב תדחוימ תרבוח ואיצוהש םה םהו ,םיינמורה םינותיעה לכב
 דצל ,וז הלאשב רבטצנש בושחה רמוחה לכ םסרופ הבש ,תינמורה
 -השעמ חכונ םעזו תורמרמתה יאלמ םירמאמ לש המילש הרוש
 -- - - ;תוימואלה וניתונושל יתשו ונתוברת לע הייפכה

 תוכז ןעמל הברה ולעפו וחרט *הינואינוא"ה ישאר יב ,רבדה ןוכנ
 "ןיבה "דנוב"ה יכ ,הדבועה הנוכש ךרדכ ,דבלב תירבעה
 םע ונובשח תא תושעל תונמדזהה תא תעכ אצמ ,שודקה ,ימואל
 -תפש" תא קר -- דבלב שידיי ןושל לש התוכז תא שורדלו םירבעה
 לש החוב-יאב םה -- "דנומ"הו "הינואינוא"ה םידדצה ינש ."םאה
 הזל הז וטישוה םהינש .ידוהיה בוחרב הייוזבה ,דבלב .תוללובתהה
 לע ונלש םימדה-קבאמב סואמ דיקפת ואלימ םהינש .םהידי תא
 .תוימואלה וניתויוכז

 תובשחתה ךות ,ודיתע ינובו ידוהיה םעה לש םידיחיה וינמאנ
 ןה תימואלה הלואגה יאשונ םתוא בוש ויה ,הווהבו רבעבש וישעמב
 .תלוגה תוצופת לכב ןהו ץראב

 ךכב םיאור ונניא ףאו ,הלאה םירבדה תא ילוא םילעמ ונייה אל
 םידקושה ונא ,תושעל ונילע היה המ ךא -- ,תדחוימ יהשלכ תוכז
 היה רשפא יא ? תימואל-תיתוברת הייחת תארקל ררועל םידימתמו
 םיללובתמה לש תיאדנופה הפצוחה לע הקיתשב רובעל ונל
 ,םיקקזנו ימואלה וננוסא ךות יטילופ ןוה תושעל םיטוהלה ,ץיבונר'צמ
 ...תלאכש םיסג םירקשל ,יהשלכ השוב אלל

 ,טנמאלראפה לש יוותסה בשומב ,שדחמ קוחב ןוידה דעומ ברקתה םע
 הניבוקוב ידוהי םשב ,תוצרמנ תואחמו רוביצל תואירק תונותיעב ומסרפתנ
 תא רצהל הלשממה לש היתוחוכ דגנ ,דוחל טאגירה ידוהי םשבו דוחל
 לעופה דעווה :ומתח הניבוקוב תודהי םשב .ימואלה רפסה-תיב לש וילגר

 "דנוב"ה לש תיזכרמה הכשלה ,הניבוקובב תינויצה תורדתסהה לש

 "ןויצ-יריעצ" לש לעופה דעווה ,"ןויצ-ילעופ" לש לעופה דעווה ,הינמורב
 :ומתח טאגירה תודהי םשב ."יחרזמ* תיתדה תורדתסהה לש לעופה דעווהו

 -יריעצ" תורדתסה ,("הייחתה") "הירטשאניר" תיתוברת-תיטילופה הצובקה
 תוברתל תורדתסההו "האינומשח" םינויצ םיטנדוטס תורדתסה ,"ןויצ
 ."תוברת" תירבע

 סמצע ןיבל םידוהיה ןיב הסיפת ילדבה

 הלשממל ושיגי הינמור ילבח לכמ םידוהיה חוכ-יאבש ,העשה העיגהשכ

 ,םהלש רפסה-תיבב היוצרה הארוהה-תפש רבדב ,הדיחא העצה-תחסונ
 חוכ"יאב .יתוהמ תופקשה-דוגינ ףשחנו ,םימוצע הסיפת ילדבה ולגתנ
 ,הארוה ןושלכ וננושל תוכז לע קבאמה רעשב הנושאר הדמעש ,"תוברת"

 תורדתסהה חוכ-יאב םג ופרטצנ םהילא ."שידיי וא תירבע" :עיצהל ושקיב
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 יכ םא ,תישרוש תימואל תרוסמ הרודח התיה רשא .הניבוקובב תינויצה
 רפס-יתב תשר זא דע התיה הרסח ,"הירבע הפש" הלש תבה-תורדתסה
 םהב ורזח םיאשידייה ףא .היבאראסיב תמגוד ,ידוהי בושי לכב םיירבע
 םינויצהמ םיגוח ולא-יא וסרג תאז תמועל .וז העצה תחסונל ומיכסהו ףוסבל

 הארוה-תפשכ ,דבלב תירבעה ןושלה לש התוכז תא חיטבהל שי יכ ,טאגירב

 ירבחמ דחא ידי-לע העבוה ףא וז הפקשה .ימואלה ירבעה רפסה-תיבב
 .ונדיצל דמעש ,"טניבאקה"

 תודחאתה) "רוליִארווָא הינואינוא"ה יגיצנ לש םתדמע התיה תילכתב הנוש
 וניבה אל וללה .ןמרדליפ םלהליו ר"ד לש ותושארב טאגירב (םידוהיה

 תפש אלו ,דבלב בוחרה תפש יהוז "!ןאכ השוע וז המ -- שידיי" ,ללכ

 ןושלו ,םויב תפסונ העש תוצקהל קיפסמ תירבעה ןושלל וליאו .הלכשה

 .תינמור ראשית הארוהה
 תינוציק תויתדש ,הינאווליסנארט תודהי לש החוכ"יאב ויה םהמ םיינוציק

 םמצע לע וזירכה םיללובתמה .היבובריעב הלצא תושמשמ ויה תוללובתהו

 םירחא לע םילבוקמ ויה ףא ךכ םושמ) "השמ-תד-ינב םירגנוה' לעכ

 ךותמ העבנ היצאזינאמורה דגנ םתמחלמו ,("המרב תולובתהה לגד יאשונ"כ
 התיהש ,תירגנוהה הפשל םתוקידא ךותמ -- ירמגל תרחא הפקשה"תדוקנ
 תקיחד המ םוש לע ללכ וניבה אל הלא .םהלש רפסה-תיבב הכ"דע הגוהנ

 -תיב ןידכ תויהל ונידש ,םרפס-תיבמ ,םהלש םאה-תפש ,תירגנוהה הפשה
 העיבת םמשב ץירהש ,בהלושמ יאנק אצמנ ףא .ירגנוהה טועימה לש רפסה

 יניעב התארג תירגנוהה הפשהמ תוקתניה .הביני'גב םימואלה רבחל וז ןיעמ

 היהש ,ךכזידכ דע ימואל ןוסאכ .טאמק'צק .ל ר"ד ברה ,ינוציק ללובתמ

 גג"! ירגנוה חצנל ראשא" ,"!ינא וא -- תירבעה וא" :םיברב זירכהל גהונ
 יבמופב תיסמה .הטנדיריאה ןכוסכ ןוטלשה ישאר ידי-לע רתכוה ךכ םושמ
 וויה ללכ ךרדב .תינמורה הנידמה לש תימשרה ןושלב שומישה דגנ

 ללכמ םישילש ינשמ הלעמל הינאווליסנארט תודהי ברקב םיסכודותרואה
 ותואב םידוהיה לש ךוניחה תודסומ 121 ללכמ .לבחב תידוהיה היסולכואה

 -תפשל הרבעה וליאו .םיסכותרואה לש םתטילשב ויה םהמ 86 .לבח

 לוליח" ןיעמ םהיניעב התיה ,ןילוח לש תירבע ,תרבודמ תירבע הארוה

 תוליהקה שולש לכל ףתושמ היהש ,"םיידוהיה רפסה-יתב דעו" ."שדוקה

 רשפאש ,רבס ("ווק"סוטאטס" לשו תמדקתמה"תיגולואינה ,תיסכודותרואה)
 .םויל העש ידכ דע (תירבע תצק םג -- עמשמבו) תד ה תארוהב קפתסהל

 המלשל "םלוע תומחלמ יתש ןיב הינאווליסנארטב םיידוהי רפס"יתב" האר .1
 ,ל"שת ,ךוניחל רפסה"תיב -- םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תאצוה ,יקחצי
 4134 40 'מע
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 רפסה"יתב תא םייקל .השמ"תד-ינב םירגנוהל ,םהל הקדצה -- ךכ"םושמ

 .םה םנובשח לע

 טנמאלואפה תמב לעמ קבאמה

 ךוניחה רש לצא ןויארל ,טנמאלראפה לכיהב הלבקתנ 1925 רבמצדל 2 םויב

 האבש ,תדחואמ תידוהי תחלשמ ,הקוד ץוחה רש לש ותוחכונב וקסלגנא

 "תוברת" חוכייאב :ופתתשה תחלשמב .רשויו קדצ ונמיה שורדל
 ריצ ,טפואהנזור לאומש יטפשמה ץעויהו ןוזנמ לאקזחי ,היבאראסיבב
 הניבוקובב "דנּוב"ה חוכ-יאב ןמדירפ ר"דו רניטסיפ בקעי ר"ד טנמאלראפה
 .הניבוקוב ינויצ גיצנ -- רנּבָא ריאמ ר"ד ןכו

 תויורדתסהה לצא רומגו יונמ יכ ,םירשה תעידיל האיבה תחלשמה
 תשרופמ החסונ קוחב עובקל שי יכ ,םידוהיה לש תויתוברתהו תויטילופה
 תינושל"וד איהש ,םידוהיה לש םייטרפה רפסה-תיבב הארוהה תפשל סחיב
 .תודסומה לע םיספורטופאה ןוצר יפל לכה ,שידיי וא תירבע --

 ;וכרי יטרפה רפסה-תיבבש ,ףקות לכב וקסלגנא רשה דגנתה הליחתב

 וסנאל ,עיבה ףוסבל ךא .תינמורה וזמ תרחא הפשב ותלכשה תא רעונה
 רפסה"יתבב :רמולכ .דבלב םירבעה לש םתעד תא סיפהל ותונוכנ תא

 הירוטסיהו תד) םיירבעה תועוצקמה תא ודמלי תינמור הארוה-תפשב
 ודמלי תירבע הארוה-תפשב רפס-יתבב -- ךפיהלו ,תירבעה הפשב (תידוהי
 .תינמורה הפשב (היפרגואיגו הירוטסיה ,הפש) םיינמורה תועוצקמה תא

 םיאכז םמצע םידוהיה יכ ,םתשירד לע ףקותב ודמע תחלשמה ירבח
 רנבָא ר"ד .םהל תויוצרה תוימואלה תופשה יתשמ תחא תריחבב עירכהל
 גיהנהל םינויצה תעדב שי רבד לש ותימאל יכ ,הנעטה קוזיחל ,ףיסוה ףא
 ךוניחה תודסומ לש עירכמה בורה תא ּויהש) םהלש םהירפס-יתבב
 תימואלה תיזחה תא קרפל םינכומ םה ןיא ,םרב .תירבע קרו ךא (םימייקה
 רשפאזיא ירהש .םיאשידייה ןיבל םירבעה ןיב תעכ הרצונש ,תדחואמה
 .הארוהה-תפש רוחבל רפסה"תיב יקיזחמ לש תידעלבה םתוכז לע רערעל

 תמדוקה םתדמעמ ינוסנ םה ,תוצעייתהל ושרפ םירשה ינשש רחאל

 ךכלש -- דחא יאנתב קר לבא ,העצהה תא לבקל םתונוכנ לע ועידוהו
 ."הינּואינוא"ה רמולכ ,טאגירה תודהי לש םיכמסומה חוכה-יאב ומיכסי

 חוכ-יאב ןיבל תחלשמה ירבח ןיב תפתושמ השיגפ המייקתנ תרחמל
 הב ופתתשה .ןמרדליפ יליו ר"ד ,הלש שאר"בשויה תיבב ,"הינואינּוא"ה

 ברה ןכו ,ונאיצַארָאסדרצלז ,"הינואינוא"ה לש יללכה ריכזמה :ל"נל ץוחמ

 היצארדפה םעטמ ןמסייו ושימ ןיד-ךרועהו ,רבורימנ בקעי ר"ד ישארה
 לש םתעד תא לבקל הליחתמ וססיה םינורחאה ינש .טאגירב תינויצה
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 ףוסבל ךא ,שידייל תויוכז ןויוש רבדב הניבוקובו היבאראסיב יגיצנ
 שקיבו רצונש בצמה לע חוויד רנּבָא ריאמ ר"ד .םתעדל ופרטצהו וענכוש
 םואנב חיכוה ןמרדליפ .תחלשמה ירבח תדמעל "הינואינוא"ה תמכסה תא

 ותעדלש ,הינמורב םידוהיה לש יללכה םבצמל קזנה תדימ תא ךוראו ףיקמ
 ללכ הלבקתנ אל שידיי .הלאה םירתוימה םיימואלה םיצמאמה םיאיבמ

 דוע םירבדב אב ףא ךכ-לע .תירבעל סחיב ןכ ןיאש המ ,ותעד לע ללכו

 3:.תיבויח הדמע לבקיש וענכשל לדתשהו וקסלגנא רשה םִע ןכל םדוק

 תופירחב ופקת ףא םהמ .םיחכונה לכ וב ופתתשהו ,ךשוממ היה חוכיווה
 ןתיא דמע ןמרדליפ .אוושל ךא ,ןמרדליפ ר"ד לש תוללובתהה תוינידמ תא

 םיקה ךכב .תחלשמה ירבח תעצהל םיכסהל םינפ םושב הצר אלו ותעדב

 ."תזרפומ תוימואלל םיעגושמ"ה ןיבל וניב ץיח
 דמוע וניא ןמרדליפש ,שארמ ועדי וליאכ הקודו וקסלגנאש ,היה הארנ

 תילילשה ותדמעמ זוזי אלו םיחפסנה םילבחה יגיצנ תעיבתל תונעיהל

 םייתניב .וב רלוקה תא תולתל םהל בטומ יכ ,וטילחה ךכיפל ,שידייל סחיב

 עובקל ,וילע תובורמה תופקתהה חכונל ,תמדוקה ותדמעמ וקסלגנא גוסנ

 הסריגה תא ףילחה אוה .דליה לע םאה"-תפש תא תיתלשממ הארוה ףקותב

 תפש םידוהיה םידימלתה ליבשב" יכ 35 ףיעסה לש אפיסב ולש הנושארה
 תפש םידוהיה םידימלתה ליבשב" :םילמב ,"הנידמה תפש איה םאה

 ואיטחה הלא "םימכוחמ" םידעצ ףא ,םרב ."הנידמה תפש איה הארוהה
 ףושחל (א : הנגהה תיזחב םידמועה לש םתעד התיה השוחנ ןכש .הרטמה תא

 תוינידמה תאו יתוברתה םלועה לבק הלשממה לש יתימאה הפוצרפ תא

 אלא ,ימואל ידוהי טועימבכ םהב ריכהל אלש .םידוהיה יפלכ הלש תעשפנה
 יתשמ תחא לכ לש ןתוכז לע ףקותב דומעל (ב ,"השמ"תד"ינב םינמור"בכ
 .ירוביצה רפסה-תיבב הארוה-תפשכ שמשל תוימואלה תופשה

 תימואל הנגפהל וכפה יטרפה ךוניחה קוח לע טנמאלראפב חוכיווה ימי
 םידחואמו םיכרדומ ידוהיה בוחרב לאמשהו ןימיה תוגלפמ יגיצנשכ ,הרדהג
 דבלב םירוהה תעדו ,תונושלה בירב ברעתהל הלשממל תתל אל :תחא העדב
 .תערכמה אהת

 עיל-הדוהי ברה :ויה וז השרפל ורשקנ םהיתומשש םידוהיה םיריצה
 רחבנ) רניטסיפ בקעי ר"ד ,(בונישיקב תידוהיה המישרה יפל רחבנ) ןוסלריצ
 ןתנ ,(ץיבונר'צב ,"דנוב"ה םע ףותישב ,תיטארקומיד-לאיצוסה המישרה יפל
 ןרטש ףלודא ר"'דו (ןיטוח זוחמב "םיטסינאראצ"ה תמישר יפל רחבנ) רנרל

 1-ב ול השגוה .וקסלגנא רשה לצא "הינואינוא"ה יגיצנל היהש ןויארה רחאל 2
 םאולימב ומסרפתנ) םינועה ויפיעסל ,עצומה קוחל םינוקית תעצה רבמצדל
 .(1925 רבמצדב 13 םוימ ,43 'לג ,"טילָאארזיא לּורָאירוק"ב



 1 היתוכרעמב תידוהיה היבאראפיב

 תודחאתה" םע תוריחב ךרעמב ,טשראקובב "םירארגאה* תמישר יפל רחבנ)
 תלאשל ביבסמ םיריצה תא וקתיר םהיתועפוה .("ץראה ידילי םידוהיה
 ותסיפת יפל דחא לכ .הנתיאה םתדימעו םתזועת תא וליגו םידוהיה

 לומ דומעל היה םלוכ לע .תינחורה םתשרומ לע ןגהל ידכ ,תדחוימה

 .םילארבילה ,בורה תגלפמ ירבח דצמ ,תורידת םייניב-תואירק לש לילב
 .הגופה אלל םינונש םיציח חולישל הרטמ ,רקיעב ,השענש אוה ,ןרטש רייד
 ותיא סמלפתהו םעפ ידימ והקיספה ומצעבו ודובכב וקסלגנא ר"ד ףא
 3:,הכרעמה ןמ דובכב אצי ידוהיה דמולמה ,םרב .תופירח

 הרשפ-תחסונ הלבקתנ םיענכשמ הרבסה"ירבדו םימוצע םיצמאמ ירחא
 הארוהה תפש :איהו ,דחי תונושלה יתש לש ןתוכזל תעמתשמה ,תלאוג

 תפש וא ,תינמורה הפשה היהת םידוהיה לש םייטרפה רפסה-יתבב
 3.(הקסאיירווָא הּבמיל) םידוהיה

 שדחה קוחה ףקותבש ,הינאווליסנארט ידוהי ןבומכ ,ויה "םיחפוקמה"
 וא תימשרה ,הנידמה תפש לש התורמ תא לבקל םא ,טילחהל וצלאנ
 .םאצומ עזגל רוזחל

 *דנוב"ה תיידוה

 ,שידיי תפש לש התוכז לע םתנגהו םירבעה לש הצימאהו הנמאנה םתדמע

 תיבויח הכרעהל ףוסבל התכז ,תחטבומ התיה תירבעה לש התוכזש תעב הב

 ןועובשב םסרפתנש ,"שידיי וא תירבע" רמאמב .םיאשידייה הנחמ דצמ
 : םיאבה םירבדה תא םיארוק ונא :*,ץיבוגר'צב -- "ןבעל עיינ סאד* "דנּוב"ה

 אל ,לודג אוה םיאשידייה ןיבל םירבעה ןיב דוגינהש המכ לכ
 םג ןכו .םיירבעה רפסה-יתב תא סורהל וקסלגנאל םיאשידייה ונתי
 וריהבה םה ,'ןוגרא'ז'ל הטעומה םתבהא לכ םִע .םה םדיצמ םירבעה
 אל םה םיאשידייה רפסה"-יתב םע םקבאמב יכ ,תיעמשמ-דח הרוצב
 רצונ .רידנ ירוטסיה הרקמ ןאכ ונינפל .הלשממה לש העויסל וקקדזי
 םילודגה םיביריה םימרזה :תרחא ץרא לכב ול המוד ןיאש ,בצמ
 םמצע תא ואצמ ,יתוברתה םוחתב ןהו ינידמה םוחתב ןה ,רתויב
 םייטרפה רפס-יתב לע קוחה דגנ המחלמה-תיזחב דחא סיסב לע
 הארוה-תפשב םיירוביצה רפסה"יתב לש םמויק תוכז לע קבאמבו
 אל םיירבעה וניביריש ,דחוימב שיגדהל יוארה ןמ .תירבעו שידיי
 ףא ,םיירוביצה רפסהייתב ןעמל םקבאמב דחא גת לע ףא ורתיו
 .הארוה-תפשכ תרכומ אהה תירבעה הפשה יכ .םהל חטבוהש רחאל

 .639--651 מע ,"תוחפסנ" רודמב ,ןלהל האר םימואנה חסונ תא .3
 "מע ,1970 ,"הדסמ" תאצוה ."ייח קבאמ" ורפסב ואדנל לאכימ לש ותודע יפל .4

 .ךכ לע תדחוימ העדוה טנמאלראפב ךוניחה רש רסמ םנמא ,2
 :13.12.1925 םוימ ,450 לג ,ץיבונר'צ ,"גנוטייצ עשידיי טסוא"ב טטוצמ .5
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 םג ןכו ,םינויצהו םיאדנובהשכ ,תחא םעפ קר הרק הזה רבדכ
 הישפוח די : ךוניחה-רש תאמ עובתל ידכ ,דחי םלוכ ודגאתה ,םייתדה
 ונאש רחאמ ,ונניינעמ והז -- תירבע וא שידיי ! םייטרפה רפסה-יתבל
 ונל ןת -- ;רשה ,התא וליאו .ונא ונפסכ תא הזה רבדב םיעיקשמ
 !תויחל קר

 תובזכאו תווקת

 היה ,היבאראסיבב ירבעה ךוניחה לע הנמזב הפחרש הלודגה הנכסה תמועל
 קר גשוה רשא ןוחצינ -- ריעז ןוחצינ ןיעכ יפוסה וחוסינב שדחה קוחה
 בוש הרצונ וישכעמ .םינש שולש ךשמב להנתהש זעונה קבאמל תודוה

 םשוהו תירבע הארוה תפשב רפסה-תיב תא םייקל תיטפשמה תורשפאה
 עּורז תאז תמועל ךא .וקסלגנא ימימ םיררוש ויהש תורירשה-ישעמל ץק

 ינפב לושכמ ּוויהש ,ןיפיקעבו ןירשימב ,םישקומו ףגנ-ינבא קוחה היה
 .הגרדהב ולסחל הרורב המגמב ,ימואלה רפסה-תיב לש ילאמרונה ומויק

 הלוקש") םירומ תרשכהל רנימס תחיתפל רוסיאה (א :ושמשי המגודל
 רפסה-תיב ידימלת לכ תא שיגהל השירדה (ב ,רוביצה ןובשח לע ("הלמרונ

 רמגב אלו) םידומיל-תנש לכ ףוסב הניחבל -- ללכב 'א התיכ ידימלתו -

 רוסיאה (ד ,הובג תוניחב"סמ לטיה (ג ,(רפסה-תיב לש תותיכה 4 לכ

 םירוסיאה הלא לכ .'וכו ץראל-ץוחב ואצוהש ,דומיל ירפסב שמתשהל

 םירומ ילב ירהש .ירבעה רפסה-תיבל םויקה תורשפא תא השעמל ומצמיצ
 -תבוח ;יקוחה דצהמ ןהו יגוגאדיפה דצהמ ןה ,ומייקל היה השק םיכמסומ
 התיה הלולע ,תדחוימ תיתכלממ החעו ינפב ,דומיל-תנש לכ ףוסב תוניחב

 "סמ ;וכרע תא טעמלו וירומו ירבעה רפסה-תיב לש ודובכ תא ליפשהל
 ;רפסה"תיב לש ולוע תא באה לע דיבכהל התיה ותנווכ -- הובגה תוניחבה

 יד התיה וז ותנווכ ףא -- ץוח-תרצות דומיל-ירפסב שמתשהל רוסיאהו
 (םיאולימ-תונקת) ןימאלוגרה תעפוהל הדרחה ךכל הפסונ .לוכל תנבומ

 .םיטרפ ולא-יאב רימחהל ףיסוי יכ ,חינהל היה ןתינש ,קוחל

 ימיב ,(םונילפה) "תוברת" לש הצעומה הסנכתה השדחה תואיצמה רואל
 הכשלה לש הלועפה יכרד תא םאתלו רובל ידכ ,1926 סראמל 3-ו 2

 קוידב אלמל ךרוצה לע טלחוה .בורקה דיתעל תודסומה לשו תיזכרמה

 לכ תא סראמ עצמא דע הלכשהה תונוטלשל איצמהלו קוחה תושירד ירחא

 רשקב .האבה דומילה תנשב תודסומה תחיתפ םשל םישרדנה םיכמסימה
 תינכתה תעצה ,תדחוימ תיגוגאדיפ הדעו ינפל ,רושיאלו ןוידל אבוה ךכל

 דחיב השיגהל ידכ ,ינוכיתהו ידוסיה רפסה"תיבב .ןגב םיירבעה םידומילל
 שולשב גיהנהל ,תיגוגאדיפה הדעווה תטלחה הרשוא ןכ .םיכמסימה ראש םע
 שמשל ןתדועתמש ,('ז"ו 'ו 'ה) ידוסיה רפסה-תיב לש תונוילעה תותיכה



 ,ןארוקיפב ןושאר ירכע םידלוזןנ 16  'פמ
 1920/21 -- א"פרת

 רקנייצ הכלמ תלהנמה (1 :לאמשל ןימימ
 לחר תרזועה (3 .יוהיז אלל (2 ,(רוטקפס)
 .רקגייצ

 טוטיטפניאה דיל יאמגודה ןגה .157 'פמ
 1923--24/ר''פרת ,2 'סמ

 ; היקסבָא'צראק הרָאיו תלהנמה :עצמאב
 המוילב :ןימיל לאמשמ ,תוחמתמה תוננגה
 ,ןמדירפ הקבר ,ןאפש המוילב ,ןוסרואינש
 .זּוהיינ הכלמ ,יוהיז אלל

 "תוכרת"' רפפה"תיב דיל םידלי"ןג .158 'פמ
 1924/25 -- הפרת הקבונאמור

 הינוס תלהגמה (ג :זכרמב ,לאמשל ןימימ
 דאי הנח תרזועה (2 .(ןמפנורב) ןייטשנייפ
 .'ץיבשור

 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב 2(



 ,"תוברת" רפסה-תיב דיל םידלי-ןנ .159 'פמ
 1924/25 -- ה"פרת ינָאר

 .(יבוקעי) סילכארד לעי תננגה -- לאמשמ תינוציק

 ,ןא'צירבב ןושאר ירבע םידלי-ןג .160 'פמ
 1925/26 -- ו"פרת

 .ןמלבוס הקניח תננגה -- זכרמב

 ,ראנזפראטאטב "תוכרת" לש םידליזןג .161 'פמ
 1928/29 -- ט"פרת

 תלהנמה (2 ,קסופ השאד תגנגה (| : לאמשל ןימימ
 .(יקציניו) ןייטשנרוג לדנייש

 2 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב



 ות" םידליזןג .162 'פמ
 יש תננגה (1 : לאמשל ןימימ

 םירלייןג 4165 'פמ
 - ג'צרת ,ןלָאבב ירבע

13 
 וזכרמב ,לאמשל ןימימ
 הדירפ תלהנמה 1
 (2 ,(ץראווש) ןמדירפ
 .רנרל תרזועה

 -ןג 1660 !פמ
 הצירוגז ,"תוכרת"
 1942/33 -- ג'גרת

 "נמה -- ןימימ תינוציק

 דיק ורטכר הוח תלה

 דועה -- לאמשמ תינוצ
 מ .(1) תרז

 (2 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב



 1932/33 -- ג"צרת בונישיק ,"הנבי" םירלוזןג .165 'סמ
 ,יקציניו לחר תננגה (2  ,תינרתנספ (! : תובשוי ,זכרמב ,לאמשל ןימימ
 .ןייטשנוול 'בג 64 ,ןורב לחר תלהנמה 3

 1933 -- ג'צרת היליק ,"תוכרת" םידליה"ןגב םירוכיב תאכה .166 !פמ
 .(יקציניו הואנ) ןייטשנרוג לדנייש תננגה -- ןימימ

 רפפה"תיב ידימלת .167 'פמ
 -ףשנב | ןַאגנואב | "תוברת"
 תמייקח-ןרקה [עמל תוכפמ
 יבצ  ,ןמרב דוד | : םירומה
 .ןאילו'זומ דוד להנמה ,ןמסייו

 2 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב



 3 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 ,הכאלמה וא תואלקחה ידומיל תא ,םוימוי ייחל דימלתה לש תישעמ הנכה

 ירשפאה םדקהב ןיכהל ידכ ,דחוימ ץמאמל עבתנ זכרמה .השעמלו הכלהל

 רפסה"תיבל םירסחה ,םייללכ םידומילל דומילה-ירפס ליבשב רמוחה תא

 ,םאצטפאז םידומל-תינכת
1 1 - 

 יי תתיטילנא הססהההה האהו.ודו6ה

 ספופ6דמו.סא עא פד .תוקלהמ וגב .םיירבעדםייממע רפסדיתבל
 פא

 850% או ,היכיסנפ ?תוברת

 א

 -םפוזפז-
 ל תינוגדפה הדעוה ידי לע הדבע א 0 ו 7 ירו

 ה ."תוברת, זכרמ די לעש

 ון 26

 51 ,לפניפ בוחר ,בונישיק ,רוסקד -פ "קינגס, טופו
 "פה ת

 ב דומלה תועשו םירועשה תמישר

 ו

-7-7---777 7 5 

 הר ד [-
 ,4%/04%/'4/ 0 6| 6 19| 11 .תירבע 1
 4 514 4 4- ךנת | 2
 |34 ב הדגא | 4| /11/9013/563/3| = 2 = 2 --| -- |תילארסי הירוססיה | 3
 0 (- (-!-!-|-|- הספ | 5
 | 1 1| 2| 2 תז | 6
 44 4 5 .ןובשח 7
 | 2| 2|--|--| | מח עדי | 8
 | 2| 2| 1- .היפרגואיג | 9
 =[ --| --| -- | יא לט היפרגואיג | 10|
 --(-- .טפסמה תרות | 1
 -[-1-1- הנייגיה | 2
 1( 1| 1| - היפוגילק | 5
 5 5| 5 3|  הספהש |14
 2[ 2[ 1| -- | תינמזר הירוססיה | 5
 1 | - רויצ | 6
 11 ו 1 הוז | 7
 2| 2| 2| 2 דידתכאלמ | 8
 2| 2| 2| 2 תולסק תה | 19|

 ן* 36[ 31/26 | הס
 \ ן|ו ו

 ."תוברת" רפסה-יתב לש הנושאר םידומיל-תינכת .51 'סמ
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 המזי לכב ךומתל ,םדיצמ ובייחתה הצעומה ירבח .רואל םאיצוהלו ,ידוסיה

 לש ומויק הבר הדימב יולת היה הבש ,המישמה עוציב םשל זכרמה דצמ

 .רפסה-תיב

 תא התמיא ,(1927/28) ח"פרת םידומילה-תנש סורפב ,ןימאלוגרה תעפוה
 20"ב ,בונישיקב הסנוכ בצמה רואל .וניתויוכז לש רתי-תלבגהל תוששחה
 ידכ ,טוקנל שיש םידעצה לע ןוידל םילהנמ תצעומ ,1927 רבמבונל

 תפסונ םעפ הכימסה הצעומה .להקה תעד יניעב ןוטלשה ישעמ תא עיקוהל

 םואית םשל ,טשראקובל תחלשמ הרחבו הז ןוויכב לועפל "תוברת" תא

 ץעויה :ויה תחלשמה ירבח .טנמאלראפב םידוהיה םיריצה םע הלועפה
 ר"דו (ץלַאּבב תויסנמיגה להנמ) ןיקראמות .י ,טפואהנור .ש יטפשמה
 טרופמ ריכזת השיגה תחלשמה .(טשַאלוקראמב היסנמיגה להנמ) רנלַאה
 ,קוחה ןיבו ןימאלוגרה ןיבש תובורמה תוריתסה ונמנו ולגנ ובש ,הלשממל

 ,תשרופמ הרהצה ריכזתב הללכנ ןכ .ןימאלוגירה לש ותויקוח תכרפומ ךכיפלו

 .ונוקית ןעמל קבאיהל םידוהיה לש רפסה-יתב חוכ-יאב םע רומגו יונמ יכ
 .הריבב תדהואה תונותיעה תעידיל םג ואבוה ךכ לע םיטרפ

 םיחונ אל םיאנתב ומויק ךרד תא ירבעה רפסה"תיב ךישמה םייתניבו
 הלשממב "תוברת" לש המחלמה םצע .ויתוסירה תמקה לע דקש דועו הלא

 רשוכ-תעשו תונמדזה לכב הרזחו העבת איהו ,עגרל ףא זאמ השלחנ אל

 ורחביה םע התיה ךכל הנושאר תונמדזה .קוחב םישורדה םינוקיתה תא
 תמישר יפל) טאניסל ,1926 ץיקב ,ןוסלריצ .ל .י ישארה ברה לש (היינשב)

 .(וקסָארָאווא לארנגה לש ותושארב הלשממה

 ,האילמה לש ןושארה בשומב עימשהש ,ומואנ לכ תא שידקה ברה
 .ימואלה רפסה-תיב לש ובצמל ,רתכה-םואנל הבושתה לע חוכיווה תרגסמב

 לשו ,ללכב םיטועימה לש רפסה-יתב תודלות תא תוכיראב רקס אוה
 רשה תפוקתל דעו הינמורל היבאראסיב לש החפסיה ןמל ,טרפב םידוהיה
 רפס-יתב לש םהיתויוכז לכ תא ,יתורירש ןפואב ,לַאל םש ןורחאה .וקסלגנא

 -יזוחב הינמור לש היתויובייחתהל דוגינבו םימייקה םיקוחל דוגינב ,הלא

 שיש ,םינוקיתה תא דחאל דחא הנמו עבת ברה .הדי לע ומתחנש םולשה

 ידכ ןהו םיטועימל קדצ תושעל ידכ ןה ,ןורחאה ּוקסלגנא-קוחב סינכהל

 36,יתוברתה םלועה יניעב הינמור לש התומד תא רפשל

 ומדוקמ חונ רתוי היה ,ּוקסלּוגַאנ 'פורפה ,שדחה ךוניחה-רש יכ םאו
 ררוצ ,םינפה-רש היה זאד הלשממב ןוטה-ןתונ ירה .םירותיוול ןכומו
 םידדועמה ינושארמ היה הגוג !הגוג ןאיוואטקוא ררושמה ,עודיה םידוהיה

 .651--654 'מע ,"תוחפסנ" רודמב ןלהל האר אלמה םואנה תא .6
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 ."ינמורה םעה לש תינאגרוא העונת,כ ,תימשיטנאה םיטנדוטסה תעונת תא
 תויוערפתה תובקיעב .םידוהיה דגנ תויוערפתה-ירקמ הברה ורק ונמזבו
 םשאנהו יי,ץיבונר'צב טפשמה"תיבב קילאפ ידוהיה דימלתה חצרנ הלא
 טפשמ ץמאינ-הרטאיפב ךרענ ,1927 ראורבפב ,ןמז ותואב) ןידב הכוז
 .םתוא וכיהו םיימשיטנא םיטנדוטס 2 ינפב ןנוגתהל וזעהש ,םידוהי 18 דגנ
 םייתנשל דע םישדוח 6-מ רסאמל םידוהיה ונודינ תאזכ "הזעה" לע

 .(ייל ןוילימ 3 ךסב םיקזנ ימולשתלו

 -והל ןוסלריצ ברה זעה ,1926 רבמצדב ,טאניסה לש ינשה בשומב .בגא

 ומואנ ךא .םיערופל די תנתונה הלשממה ילדחמ תא טאניסה תמב לעמ עיק

 תומושרב םוסרפ ידיל עיגה אלו ,טאניסב עירכמ תועיד בור יפל ,זנגנ הז

 ולש טאדנאמה תא ברה חינה הזכ ןובלעו זוב סחימ האצותכ 3*.הלשממה

 -יתבב הררשש ,תאזכ הביא-תריוואב םידוהיל היה ןתינה .טאניסה תא בזעו
 ?יתוברתה םוחתב יהשלכ הישותל תופצל םיקקוחמה

 *םיטסינאראצילאנויצאנ"ה תוינידממ הבזכא

 (םיימואלה םירכיאה) "םיטסינאראצ-לאנויצאנ"ה תגלפמ לש ןוטלשל האוב

 השרתשהש תרוסמה תא השעמל הרבש ,היתודלותב הנושארל ,1928 ףוסב

 תרשכומ דבלב םילארבילה תגלפמ יכ ,הנידמה לש םייטילופה הייחב

 רצק ןמזל םילארבילה לש םתגיסנ ןכש .ןוטלשה הגה דיל דומעל היוארו

 התיה תנוּוכמ .םינאקסַארָאוואה ,הלש םיללצה-תגלפמל תוכשומה תריסמו

 לש ומויק תימלועה להקה תעד יניעלו םע-לבק שיחמהל -- דבלב האווסהל
 .הנידמב ,לוכיבכ ,יתגלפמ-וד ןוטלש

 ,תמדקתמ הגלפמ לעכ תעה לכ םמצע לע וזירכה םיטסינאראצ"לאנויצאנה

 -לקידארה םתינכתב ורמייתה :םבילל רתויב םיבורק םעהיינומה יניינעש
 .םיימואלה םיטועימה לש םהיתועיבתל האלמ הדהא ךות ,תיטארקומיד

 היסולכואה בור דצמ הכימתל ,היציזופואב םתויה תונש לכב .וכז ףא ךכיפל
 םע תוריחב-תירב ותרכ ףא םעפה .םיחפסנה םילבחב רקיעב ,תידוהיה
 .הינאווליסנארטבו הניבוקובב ,היבאראסיבב תוינויצה תויורדתסהה שולש
 ואדנל לאכימ ןיד-ךרועה :םיקקוחמה תיבל ורחבנ הז תוריחב ךרעמב
 ףסוי ר"דו רשיפ רודואית ר"ד ,ץיבונר'צמ רנְּבָא ריאמ ר"ד ,בונישיקמ
 םיישפוח תויהל הלא םיריצל ןתינ םכסהה יפל .הינאווליסנארטמ רשיפ

 .459--460 'מע ,"םירחבנה-תיבב גוציי" קרפב ,ליעל האר םיטרפ .
 .625--628 'מע ,"תוחפסנ" רודמב ,ןלהל האר הז םואנ .8
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 "והיה לש םהיתויוכזל םיעגונה םיניינעה לכב ,תיראטנמאלראפה םתלועפב
 .ימואל טועימכ ,םיד

 תייעב ןורתפל ךרדה החתכנ םעפה יכ ,הווקתב העשעתשה "תוברת"
 .םדוקה ןוטלשה וב םגפש המ ןקתל היהי ןתינו ,הבואכה ימואלה ךוניחה
 ,(17.11.28) םיירבעה רפסה"יתב ילהנמ לש תדחוימ הצעומ הסניכ איה
 לש תיטילופה הריזב רצונש שדחה בצמה רואל התלועפ יכרד תייוותהל
 .ךורא חווטלו רצק חווטל -- הלועפ תוינכת יתש הרשיא הצעומה .הנידמה

 העבתנ ןושארה ריכזתב .הלשממל השגה םשל םידרפנ םיריכזת ינש ודבוע
 ,םייקה קוחה רדגב ןהש ידוהיה טועימה יבגל היתובוח תא אלמל הלשממה
 תפשב םייתכלממ רפס-יתב תחיתפ (א :ןהמ םלעתה םדוקה ןוטלשהש אלא

 :רכינ זוחא הווהמ תידוהיה היסולכואהש ,תומוקמ םתואב תימואל הארוה

 ;ורגסנו םדוק ומייקתהש רפסה-יתב לש שדחמ החיתפ -- ןושארה רותב
 ריכזתב .םירומ תרשכהל תירבעה הפשב יתכלממ רגי מ ס תחיתפ (ב
 ויולימ לע דיפקהל (א :ירוביצה רפסה"תיבל סחיב תועיבתה וללכנ ינשה

 תודעו ביכרהל ןכו ,ונמיה עמתשמה לכו קוחבש 36 ףיעסה לש קיודמה

 הארוה-ירתיה ןתמל להונה תא טשפל (ב ;רפסה-יתבל םידוהי לש תונחוב
 ןקותי רשא דע ,תעכ םירומה לכ תא ינמז ןפואב רשאל (ג ;םירומל םיעובק
 .הז ןבומב קוחה

 "תוברת" דצמ השדחה המזיה תא תדחוימ ןוצר-תעיבשב הלביק הצעומה
 הצעומה תוטלחה תא איבהל ידכ ,טשראקובל אצתש 3 תב תחלשמב הרחבו

 -- "תוברת" לש יטפשמה ץעויה :וללכנ תחלשמב .הלשממה תעידיל

 תויסנמיגה להנמו רגרב בקעי -- ןמרקאב היסנמיגה להנמ ,טפואהנזור .ש
 -תעצה דוביעל תדחוימ הדעו הרחבנ ןכ .ןיקראמות והיעשי -- ץלָאּבּב
 .הלשממה תעידיל האיבהל שיש .קוחל םינוקיתה

 תא ,וקסַאקאטסוק רוסיפורפה .ךוניחה רשל תחלשמה השיגה רבמבונ ףוסב
 "תוברת" לש היתועיבתל הדהאב סחייתה רשה .ל"נה םיטרופמה םיריכזתה
 .השקובמ תא הגרדהב אלמל חיטבהו

 ריצה) תשלושמ תחלשמ רשה ינפב הבצייתה בוש 1929 ראורבפל 16-ב
 .י ר"ד ,ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה םעטמ -- בונישיקמ ואדנל .מ
 םע ףותישב ,תיטסילאיצוסה הגלפמה םעטמ -- ץיבונר'צמ רניטסיפ

 (בונישיקב "תוברת" לש יטפשמה ץעויה -- טפואהנזור .ש ד"ועהו ."דנוב"ה
 תעכ .םימדוקה םיריכזתב "תוברת" ידי לע ולעוהש תולאשב ףסונ ןויד םשל

 םיאשידייה רפסה"יתב דוגיא םג וללה תועיבתה לע וידי תא ךמס

 תולקהל סחיב קר אל רשה םע ןודל התיה תחלשמה תנווכ .יאבראסיבה

 יונישב ךרוצה לע םג אלא ,העש תארוה תניחבב ויהש .תופטוש תולאשב

 רפסה-תיב יבגל ןוטלשה ידיב הכ דע הטוקנ התיה רשא תיללכה תוינידמה
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 תולאשב קר תויוצר תואצות ידיל איבה רשה םע ןוידה .ידוהיה טועימה לש

 ,םיכמסומ יתלב םירומל םיעובק הארוה-ירתיה איצוהל ,החטבה : תתופטושה

 -יתבל םיעובק םירושיא קינעהל החטבה ;הארוהב קתו תונש רשע ךמס לע
 ; תויתנש"ףוס תוניחבב תויוצר תואצות הז רחא הזב וחיכוה רשא ,רפסה
 ,םנמא לטובת אל תונושארה תותיכה שולשב תויתנש"ףוסה תוניחבה תבוח

 תוניחבה סמ ; תונחובה תודעווב ירבע ןחוב לש ותפתתשה חטבות לבא
 .רכינ רועישב דרּוי

 םידוהיה יגיצנ .ללכ ומדקתה אל םיניינעהו ,םישדוח המכ ורבע םייתניב
 וטיחב תלאשב יאמ שדוחב טנמאלראפה תאילמב ומואנב .רשהמ ופריה אל
 רשל הינאווליסנארטמ רשיפ ףסוי ר"ד ריכזה ,(תורגב) "טארואלאקאּב"ה

 םירומל רגימסה תא הנושארו שארב חותפל ותחטבה תא .בגא ךרדב .ךוניחה
 חטבומ וניא ימואלה רפסה-תיב לש ומויק דיתע הז ידעלב ירהש ,םידותי

 תבקונו הפיקמ החישל ,ךיניחה רש לצא הלבקתנ בוש יאמב 30-ב .ללכ

 יואטנמאלראפה ןודעומה לש תפתושמ תחלשמ ,ירוביצה רפסה"תיב יניינעב
 ויצ .(ץיבונר'צ) רַנּבַא ריאמ ר"ד רוטאניסה :"תוברת" חוכ-יאבו ידוהיה
 "תוברת" לש יטפשמה ץעויה (בונישיק) ואדנל לאכימ ד"ועה טנמאלראפה
 שוברבליז ןאילוי ר"דו סיזרב םייח ר"ד ,טפואהנזור לאומש ד"'ועה בוגישיקב

 טיינפוח אולמ בוש הלביק תחלשמה .טשראקובב הנוילעה הצעומה םעטמ --

 (האבה םידומילה תנש תליחתב) החיתפ -- ןהמ .היתועיבת יולימל תותטבה
 םייתכלממ םיינוכית רפס-יתב השולש ,בונישיקב םירומל יתכלממ רנימס לש

 ,םייתכלממ םיידוסי רפס-יתב רפסמ ןכו .ץיבונר'צבו ץלָאּבְּב .בונישיקב -

 אלש ,ררבתה הרהמ דע ,םרב יי.וקסלגנא רשה לש ונמזב ורגסנש הלאמ

 : סרג אוה .תוחטבהה לכמ גוסנ ךוניחל ןוירטסינימה .היתצקמ אלו הינימ

 .\אלו אל -- ערה שרוש תא רוקעל ךא ,ןכ -- ןהשלכ תובטהו תולק תוחנה

 ימואלה רפסה"תיב תלאשב ןתמו-אשמה תא איצוהל ןויסינ השענ 1930-ב

 לש היתועיבת תא תולעהלו ךוניחל ןוירטסינימה לש םירצה וילתכ ךותמ

 ארבסה .טנמאלראפה ןכוד לעמ ,הנידמה לש ןוילעה םורופה ינפב "תוברת"
 תא איצוהל ידכ ,יהשלכ הלועפל הלשממה תא ץירמי רבדהש .התיה

 .וקסלגנא קוחב וילגרל ונמטוה רשא ,םילושכמהו תוריתסה ךבסמ רפסה-תיב

 תישארב המייקתהש ,"תוברת" לש תישילשה הדיעווה השמיש ךכל הליע
 ךמס לע .רפסה-תיב לש ידירויה ובצמ תלאשב היתוטלחהו ,1930 ראוני

 ןמז רובעכ ול ןתינ .ךוניחח-רשל ואדנל ריצה ידי-לע השגוהש התליאש

 וכתינש ,תוערה תוריזגה תחתמא ךותמ הלד ואדנל .הבחרהב התוא חתפל
 .רתויב השק התיה הערל ןתעיגפש הלא לכ תא ,רפסה-תיב לש ושאר לע

 .1929 יאמב 31 ,2015 'לג .בונישיק ."טייצ רעזנוא" .9
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 ,הדיעווה תוטלחהל םאתהב .הלשממל תויטרקנוקה תועיבתה תא םכיס אוה

 רחאמו י9ןהלש אלמה חסונה תא טנמאלראפה ירבח תעידיל ואיבהב

 הקקדזנ ,בושו-ךלב התוא התחדו וז היינפל םג התנענ אל הלשממהש

 המזי ךותמ םייקה קותל םינוקית-תעצה שיגהל :השדח המזיל "תוברת"

 ץעויחו תיזכרמה הכשלה ידי-לע הכרענו הנכוה העצהה .תיראטנמאלראפ

 .1931 ראוניל 26 םויב םיריצה תפיסא תואישנל השיגה ואדנלו ,יטפשמה
 םשל תקקוחמה הצעומה לא קוחה-תעצה הרבעוה ,יראטנמאלראפה גהונה יפל
 .טנמאלראפה לש ךוניחה תדעוול הרזחוה ,הנש התוא סראמל 20"בו תעד תווח

 לש ,ימשרה ,ירוקמה ספוטה םולצת) קוחה-תעצה לש םוגרת ןלהל

 :(661 'מע ;רפסה ףוסבש "תוחפסנ" רודמב אבומ העצהה

 1930--1931 לש ןיינמה ןמ בשומה / םיריצה תפיסא
 תיראטנמאלראפ המזי ךותמ קוח-תעצה
 יטרפה ךוניחה קוחב תוארוה יוניש
 1931 סראמב 23 ,ךוניחל הדעווה לא

 רבסה ירבד

 ,םיריצה יתובר
 הברה ישעמה דצהמ טילבה 1925 רבמצדמ יטרפה ךוניחה קוח םושיי
 יכ ףא .תיחכונה העצהה תועצמאב םקלסלו תוסנל רשפאש ,םייוקיל
 ךוניחה תא דדועל ןווכתה קקוחמה יכ ,שגדומ לינה קוחל הקמנהב
 קוחה חסונב והשלכ ןויע ירה ,יתכלממה ךוניחל רזע-לעפימכ יטרפה
 -יא לש סחי הזיא לע תתשומ יטרפה ךוניחב לופיטה יכ ,חיכוהל ויד
 .םילושכמ אלל ילאמרונ םויק לש תורשפא ונממ לטונ אוהו וב ןומא

 -תיבש ךכל תודע םוקמ םושב אצומ ךניא ,קוחב ףדפדמ התאשכ
 תינשנו תכלוה ףיעסו ףיעס לכב טעמכ .יהשלכ תוכזמ הנהנ רפסה
 והשיא אצמתש אלב ,'וכו "רוסא" ,"רשפא-יא" :ןוגכ ,הלבגהה תמינ
 ."יאשר רפסה תיב" :יוטיבה

 :איהו ,תחא המגוד איבהל קיפסמ םייקה בצמה תשחמה םשל
 תשגל םיבייח .תותיכה לכמ .םייטרפה םיידוסיה רפסה-יתב ידימלת
 תוכז םוש תנתינ אל ללכ ךרדב .רפסה-תיב רמגב םויסה תוניחבל
 ,(תויבמופ תויוכז ילעב רפסה-יתבל טרפ) יטרפה רפסה-תיב ידימלתל
 תשגה םצע .תיבב םיננוכתמש הלא ינפ"לע םיפדעומ םניא םהו
 ,יגוגאדיפ יתלב ותויהל ץיחמ .הנש לכב רבעמ"תוניחבל םידימלתה
 הרומה תא הדימעמ איהו .םירוהל ןהו דימלתל ןה יוניע הווהמ

 "יפוא לּורוטינומ"ב ומסרפתנש יפכ ,תינמורב תוטלחהה לש ירוקמה חסונה תא .0
 ,"תוחפסנ" רודמב ןלהל האר ,ואדנל לש התליאשהמ םירחבנ םיעטק ןכו ,"לאיצ

 הדיעווה" קרפב ןלהל האר תירבעל תוטלחהה םוגרת תא ;6657ו 65--59 'מע
 .571--73 'מע ",'תוברת' לש תישילשה
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 תוניחבה-סמ הווהמ ךכל ףסונב .וידימלת יניעב הגרד-תוחנכ יטרפה
 .תלוכי-יטועמ םבורש ,םירוהה לע דבכ לטנ

 לש יטרפה ךוניחה יבגל קוחה לש ומּושייב ,םיישק ולגתנ דחוימב
 םירומה תאמ שרוד קוחה :תואמגוד יתש ירהו .םיטועימה ינב
 םירומה לש הלאל המוד הלכשה ראות ילעב ויהיש םייטרפה
 היה ךרוצה ןמ וז השירד ירחא אלמל היהי רשפאש ידכ .םייתכלממה
 .התע דע השענ אלש רבד ,םיטועימה ינבל תושרדמ םיקהל

 תרשכהל קוחה יפל ןכו ,יתכלממה ידוסיה ךוניחה קוח יפל יכ ,ןוכנ
 "ועימה ינבמ םירומ תרשכהל היצקס דסייל תורשפאה תנתינ םירומ
 לש התלוכיב ןיא םאו .וז הארוה המשגוה אל השעמל ,םרב .םיט
 ירה ,םיטועימה-ינבל תושרדמ דסייל ,תויביצקת תוביסמ ,הלשממה
 תודסומ םיקהל תושרה תא תיטרפה המזיהמ לולשל קדצה ןמ הז ןיא
 םיפיעסה תא תונשל וז קוח-תעצה האב ךכיפל .יטרפ ןפואב הלאכ
 .קוחה לש 8 'סמו 7 'סמ

 ,ןחביהל םידימלתה לע הפש וזיאב שרפמ וניא קוחה :היינש המגוד
 וכנחתה רשא םידימלתהשכ ,ילאמרונ אל בצמ תחא אל רצונ ןכ-לעו
 ידיל איבהש רבד ,הנידמה תפשב ןחביהל ושרדנ תימואלה םתפשב
 בצמ תא רפשל התנווכ תיחכונה קוחה-תעצה .תודירחמ תואצות
 דמעמ יטרפה רפסה"תיבל ,תוחפל ןיע תיארמל ,תּוושלו םיניינעה
 .יתכלממה ךוניחל רזע השעמל היהי ןעמל דבוכמ

 יריצ לש םשארב ,תונוש תוגלפממ םיריצ 27 :םותחה לע)
 רשיפ רודואית ר"ד ,ואדנל לאכימ -- תידוהיה הגלפמה
 .(רשיפ ףסוי ר"דו

 ינשל הנושארו שארב הלש תעדה"תווחב הסחייתה תקקוחמה הצעומה

 םייקל םיטועימל רתיה ןתמ (א :קוחה-תעצה לש םיירקיעה םיטקפסאה

 לש םתוכז רבדב שרופמ שוריפ (ב"ו .םירומ תרשכהל םייטרפ רפס-יתב

 הגוהנה הארוהה תפשב ןחביהל םיטועימה לש םייטרפה רפסה"יתב-יכינח

 ךוניחה קוחל הקמנהה ירבד ךותמ (א :יכ ,התיה הצעומה תעד .רפסה"תיבב
 תוכמסה תא המצעל ריאשהל הנידמה ןוצרבש ,חכומ 1925-מ יטרפה
 תאז םע .ץראה-ינב לש תינחורה םתומד תא בצעל םהילעש ,םירומ תרשכהל
 םירומ תרשכהל "תויצקס" דסייל תורשפא ,ללכהמ אצוי רותב ,הנתינ ירה

 ירקיעל הריתסב ,אופיא ,תדמוע השגומה העצהה .םיטועימה ינבמ
 ירבדב םג ןכו ,םייקה קוחה לש ודוסיב (ב ;םייקה קוחה לש תודוסיה

 דיתבב רמג-תדועת תקנעהל תוכמסה יכ ,ןורקיעה חנוה ,קוחל הקמנהה
 תפש תא םיעדויש הלאל קנעות איה יכ ;דבלב הנידמה ידיב אהת רפסה
 אהת םידימלתל תינמורה הפשה תיינקה םא ןכתיי אל הז רבדו הנידמה
 הפשב ןחביהל ובייוחי םידימלתה םא ןכ ןיאש המ -- ילוש עוצקמ תרותב
 םתס םינוקית רדגמ תאצוי הררועתנש היעבה .דומילה תועוצקמ לכב וז
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 ,הנידמה לש תוינרבוסה תוהמב קודה רשק הרושק איה .רחא וא הז ףיעסב
 דמלל ירמגל םיישפוח םיראשנ םה ןכש ,םיטועימב העיגפ םושמ ךכב ןיאו
 .תימואלה םתפש תא םג

 םירענ) ברועמ דומיל םייקל רתיה (א :םיעצומה םייונישה ראשל רשא

 שיגהל רתיה (ב"ו ,היסנמיגה לש תונושארה תוקלחמה עבראב (דחיב תורענו

 רבעמ"תוניחבל אלו .םויסה תוניחבל קר םיידוסיה רפסה-יתב ידימלת תא

 םלועמ רתוה אל ברועמה דומילה (א :יכ ,הצעומה הרובס -- הנש לכ ףוסב
 ףוסב רבעמה"תוניחב תבוח (ב ;םעה חור תא םאות וניא רשאב .הנידמב
 תועידי לש תיניצר הקידב החיטבמו םייגוגאדיפ םימעטמ תקדצומ הנש לכ
 .םידימלתה

 דרשמ לש ותבושת תא ןובשחב איבהל שי ליעל תואבומה תורעהל ףסונב

 קוח תא תונשל הטונ וניא דרשמה יכ ,ותעדל השרדנ הצעומהש ,ךוניחה
 לש ךרדב קלסל ןתינ םימותס םיארנה םירבדה תאש רחאמ ,יטרפה ךוניחה
 החסונה תא) .וחורבו םייקה קוחה תרגסמב תויביטארטסינימדא תוארוה
 .(668 'מע ,"תוחפסנ" רודמב ןלהל האר תעדה-תווח לש ירוקמה

 לשב ,םיד בלשל עיגהל קוחה-תעצה התכז אל רבד לש ופוסב

 .הינמורב גוהנ היהש יפכ ,הכרד עצמאב הלשממה לש הייח ימי" רוציק

 .וז תיטרפ המזיל הלשממה לש ילילשה הסחי םג םרג ךכלש ,ןכתי

 זעונה קבאמה .רפסה-תיבל יהשלכ הבוט החמצ וללה תונולשכה ףרח

 ,לארשי"תיבל ול היה לזמו .ךוניחה תונוטלש יניעב וגרק תא הלעה ומצעלשכ

 םיחוג ;םהישעמב םייבקע םיאנק ויה אל ,הינמורב םידיקפה ,םיעצבמהש
 ,וז ץראב םיפוכת ויהש תורמשמ יפוליחל תודוה .תורשפלו םירותיוול ויה

 תוחנהלו םירותיוול בורה-יפ-לע ויה םיחונ ןוטלשה שארב םידמועה ףא
 ךכב .תוריחב ברע לש דעומב םידוהיה לש םתעה תא סיפהל ידכ ,םיינמז

 ,תעה לכב ימואלה רפסה-תיב לש ידירויה ומויק דוס םצעב היה ןומט
 ,םיבר םיצמאמ ושענ ינש דצמ .וליבשב וגע רשא רצהו ןטקה לגעמה ךותב
 םיאנתל לגתסהל ידכ ,רפסה-יתב תולהנה דצמ ןהו "תוברת" זכרמ דצמ ןה

 לעו .ומויקב תוכורכ ויהש תוילאמרופה לכ תא קדקודמב אלמלו םישדחה

 תיגוגאדיפה המרה ללגב ירבעה רפסה-תיב לש ומצע תוכז -- הלא לכ

 תונוטלש יניעב ידמל דבוכמ דמעמ שוכרל ול הדמעש איה ,ההובגה
 -וקוטורפב ,םהירבד תא תחא אל ודחיי ךוניחל ןוירטסינימה יחקפ .ךוניחה
 ,םיכמסומ-יתלבה תוברל ,םירומה לש הארוהה תמר לע ןה ,םיימשרה םיל
 ,םיינמורה תועוצקמה ידומילב ףא ,תויוצרה תוניחבה תואצות לע ןהו
 ושמיש הלא ןיע-תוכתוח תוחכוה .םייתכלממה רפסה-יתבב בצמל האוושהב
 .רפסהזיתב לש םמויק תוכז לע ליעי הנגה"קשנ
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 הלעש (שדחה קוחל דוגינב ויהש הלא -- רמולכ) תוינמזה תוחנהה ןמ

 :ץייצל ןתינ .תונושה תוגלפממ תולשממה לצא גישהל "תוברת" ידיב

 םירשה ידי"לע) הנשה-ףוסב רבעמ"תוניחבמ 'גו ,'ב ,'א תותיכ רורחיש (א
 תלזוה (ב ;(1926--28 תונשב ופול .נ ר"דו ץיבורטפ 'פורפ ,ּוקסלוגַאנ 'פורפ
 םינחוב לש םתופתתשה תחטבה (ג :ריבס םומינימ ידכ דע תוניחבה"סמ
 -ממב וקסקאטסוק 'פורפה ידי-לע ,1929-מ לחה) תונחובה תודעווב םיירבע

 הרשכה ירסוחמ םירומה רושיא (ד +י;("םיטסינאראצ-לאנויצאנ"ה תלש
 םרושיא (ה ;דבלב קתווהו הלכשהה תודועת ךמס לע .תדחוימ תיגוגאדיפ

 1929/30 דומילה תנשמ .ץראל-ץוחב ועיפוהש ,דומיל-ירפסמ המכ לש ינמזה

 תודלותב הנושארל ,םיטסינאראצ-לאנויצאנה תלשממ ידימ הגשוה ףא
 .תיסחי תילאמינימ הדימב יכ םא ,רפסה-יתבל תיפסכ הבצקה ,הנידמה

 תויטנסרטניא ךותמ םבור ,וז הארוהל ותייצ אל םיכומנה םידיקפהש תומוקמב 1
 ."תוברת* ינפלמ האציש יפכ תיפארגלט הארוהל םירומהו םירוהה ותייצ .תיפסכ

 תא הילא שיגהלמ ענמיהלו םוקמל העיגהש תוניחבה תדעו תא םירחהל

 לע ,תוניחבה תדעו הילא הפריצ ירבע ןחוב רדעיהבש .עריא ףא .םידימלתה
 .תוניחבה תבוח ידי תאצל דבלבו ,ירבעה רפסה"תיב להנמ תא ,המצע תעד
 לוספל ,"תוברת" תולדתשהל הנענ ךוניחל ןוירטסינימהש ,םירקמ המכ ויה

 ,היינשב ,ןכמ רחאל ומייקהה ןהו ,ירבע ןחוב ףתוש אל ןהבש תוניחבה תא
 .ירוזא חקפמו ירבע ןחוב לש ותוחכונב



 םיללצו תורוא

 הארוה*תוחוכב רוסחמה .א

 ךוניחה לש ותוחתפתה לע רתויב ודיבכה רשא ,תורומחה תויעבה תחא

 .םיידוסיה רפסה-יתבל םיכמסומ הארוה-תוחוכב רוסחמה היה ,ימואלה
 דסומ) רוביצה ןובשח לע םירומ תרשכהל דסומ תמקה לע קוחה רסא .עודיכו
 ,תונוש תואלתמאב .םעפל םעפמ החד ךוניחה דרשמ .(םנושלכ .,"יטרפ"

 רפסה-תיב" דיל תדחוימ "היצקס" תחיתפ ,תושרופמה ויתוחטבה תורמל
 ןכ לע .םידוהיה לש רפסה"יתבל םירומ תרשכהל ,יתכלממה "ילאמרונה
 רפסה-יתב ירגוב בהקמ רפסה-יתבל םישדח הארוה תוחוכ סויג השענ

 רפסהזיתב ירגוב םתוא ברקמ ןכו ,תירבע יעדוי ,םייתכלממה םיינוכיתה
 לש הלאל םהיתויוכז תא תוושהל םייתניב וקיפסהש ,םיירבעה םיינוכיתה

 ירסוחמ ויה ,ללכהמ אצוי אלל ,םלוכש רחאמ ךא .םייתכלממה רפסה"יתב

 הנשמ ,ינמז ןפואב אלא םירשאתמ ויה אל ,תיעוצקמ תיגוגאדיפ הלכשה
 .(םנושלב ,"הירארַאלוט") הנשל

 היה ססובמ ,דבלב תורגב תדועת ךמס לע ,ינמז םירומ רושיא לש הז גהונ
 םילבחה לש היחופיס תונש תישארב המצעל העבק הלשממהש םידקת לע

 -כלממה ךוניחה תכרעמ הרסח התיה ןמז ותואב ירהש .היתולובגל םישדחה
 ךפה הז ינמז גהונ .םישילש ינש לש רועישב םיכמסומ הארוה תוחוכ תית
 הארוה-ירתיה תקנעה אלל ךא .עבקבש רבהל ימואלה רפסה-תיב יבגל תעכ

 "תוברת" לע הפכ הז בצמ .תוחפל ,קתו תונש רשע תואלמ םרטב ,םיעובק
 ןתמ רבדב .ךוניחה תושר םע ,םינשה לכ ךרואל דימתמו השק קבאמ
 .תלש הארוהה תוחוכל םיינמז םירושיא

 הפשב םידומיללו תירבעב םייללכ דומיל-תועוצקמל םירומל סחיב הז לכ

 (דועו ך"נת ,הירוטסיה .הפש) םיירבעה םידומילל םירומל רשא .תינמורה
 רשא ,הכמסה"תדועתב הרכה רבדב ,ךוניחה דרשמ םע רדסה היה םייק
 קינעהל גהונ היה ודיצמ ברה .ןוסלריצ .ל .י ישארה ברה תאמ הרומל הנתינ
 ,."תוברת" לש תיזכרמה הכשלה דצמ הצלמה ךמס לע הרומל וז הדועת

 תדימ לע ומצעב דמעש רחאלו (665 'מע ,ןלהל האר הכמסה-ספוט)

 .ןודנה לש תירבעה ותלכשה

]562[ 
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 ךשמהה תייעב .ב

 תורייעב רתויב שגרומ היהש ,ימואלה רפסה-תיב לש םילדחמה דחא
 בלש רדעיה ךות .דבלב דומיל-תונש עברא ןב ותויה םצע -- היה ,תונטקה

 ללכמ 79.78% התוויה הלוכ הינמורב תירפכה היסולכואה .תויכשמהה

 היסולכואה ללכמ 87.0% -- דבלב היבאראסיבבו .הנידמב היסולכואה
 בצמל אופיא היה םאתומ הנידמב ידוסיה רפסה-תיב לש הנבימה .לבחב
 ויה אל .עירכמה םבורב ,רפכה יבשותש רחאמ .היסולכואה לש יפארגומידה

 דע ידוסיה רפסה"תיב בחרוה ,ידוסי-לע ךוניח םהינבל תונקהל םיגהונ
 תישימחה הקלחמהמ .תומילשמ שלשו תוידוסי עברא ןהמ ,תותיכ עבש

 דצמ .תונמוא -- ריעבו ,תואלקחה -- רפכב ,יעוצקמה דומילה גהנוה ךליאו
 רפס"תיב קיזחהל תונטקה תורייעב םידוהיה םירוהה לש םדי הגישה אל ,דחא
 תותיכה שולשב םידומילה תינכת המאת אל ,ינש דצמ .תותיכ עבש ןב אלמ

 רפסה"תיב לש תונושארה תוקלחמה שולשב רשא תינכתה תא תומילשמה

 ,םלשה רפסה"תיב ירגובל יהשלכ תיקוח תורשפא הנתינ אל ףא .ינוכיתה
 תיעיברה הקלחמל לבקתהל ידכ הסינכ"תוניחבל תשגל ,תוקלחמ עבש ןב

 .ינוכיתה רפסה-תיב לש
 .ויבואכמ לע בואכמ ול םרגש הז םוסחממ דואמ עגפנ ידוהיה דימלתה

 לשב ןה ,היסנמיגורפ תמקהל והשלכ סיסב היה אל ,תונטקה תורייעב ןכש

 ןקתה יפל םישורד ויהש םירומ רסוח לשב ןהו םיירמוח םיעצמאב רוסחמה

 םהינב תא חולשל םחוכב היה דבלב םיטעמ .הז גוסמ ךוניח תודסומב

 םתקזחה-ימד לטנב דומעלו ,םיירבע םינוכית םימייק ויה םהבש ,זוחמה ירעל
 דומיל תותיכ עבשב וקפתסה םתצקמ -- ראשה .דומיל-רכש םולשתבו םש
 -כלממה תוינמורה תויסנמיגורפב םהידומיל תא .םסנאל ,וכישמה םתצקמו
 םשלש ,ךומס רפכ הזיאב וא ,תוימוקמה (םנושלב ,"ידמ" רפס-תיב) תוית
 .לגרב םוי"םוי םיכלוה ויה

 (היראלאוויקא) האוושה-תוניחב .ג

 עבש ןב ידוסי רפס-תיב לובגב הבוח-ךוניח הינמורב גוהנ היה ,ליעל רומאכ
 ,הנידמב רפסה-יתב לכל דחא יטפשמ דמעמ היה םייק ןכלו ,דומיל-תותיכ

 ויה םייטרפה רפסה-יתב ידימלתש ,ךכב קר היה לדבהה .םיירוביצה תוברל
 .תדחוימ הדעו ינפב הנש לכ ףוסב ןחביהל םיבייח

 דרשמש רחאמ .םיירוביצה םינוכיתה רפסה-יתב לש םבצמ היה ןכ אל

 םידומילל םיירבע םינחוב תונחובה תודעוול ףרצל תעה לכ בריס ךוניחה
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 רפס-יתב ויה ךכמ האצותכ .תויתלשממ תוניחב םהב ומייקתנ אל ,םייללכה
 תודסומל לבקתהל תורשפא יללושמ ויה םהירגובו ןהשלכ תויוכז ילוטנ הלא

 איבהל ידכ ,םהשלכ םיעצמא טוקנל בייח הז בצמ .הנידמב ההובג הלכשה

 ידיחיה ןורתיפה .היצאזילאמרונ ידיל םיינוכיתה רפסה-יתב לש םבצמ תא
 תוניחבל םידימלתה תא שיגהל רושיא תלבק -- היה זא הארנש ריבסה

 םינחוב תופתתשהב ,(םיינרטסכאכ ןחביהל רוסיאה ףא לע) "הירלאוויקַא"
 ןאכמו .תיתכלממה םידומילה"תינכתל םהיתועידי תאוושה םשל ,םיירבע

 .תויתנש תוניחב -- ,תוביצי םשל ,ךליאו

 תויסנמיגה לש ןחוכ-יאבמ תדחוימ הצעומ סנכל ןוכנל האצמ "תוברת"*
 תניחב רחאל .וז הבושח הלאשב ןודל ידכ ,1929 ילויב 16"ו ,15 ימיב

 םג םימייק רבדב יבויחה דצלש ,ררבתה םינושה םיטקפסאה ךותמ הייעבה
 יותיפ תריצי (א :םהבש םיבושחהמ .םהב לזלזל ןיאש םיילילש םידדצ

 םידימלת לש ינש גוס תריצי (בדו םייתלשממ תודסומל רובעל םידימלתל
 .תוניחבל תשגל םיניינועמ ויה אל רשא

 :ךלהלש תוטלחהה ולבקתנ הצעומה םויסב

 הפ-לעבו בתכב תוילארגטניא תוניחב תכירע הלשממה תאמ עובתל .א
 אלש םושמ) 'א הקלחמה ירמוגל הנש התוא לש רבמטפסב ,דחיב

 תוניחבה .(הנשה ךשמב תודרפנה תוניחבה דעומל תשגל וקיפסה
 :דסומה םייק ובש ומצע םוקמ ותואב הנכרעית

 םינחוב תופתתשהב ,תויללכ תויתכלממ תוניחב"תודעו תבכרה עובתל .ב
 :הכ דע תוירבעה תויסנמיגה ירגוב לכל םיירבע

 .תושר אלא ,'ו--'א תוקלחמה ידימלתל הבוח ןניא האוושה"תוניחב | .ג

 ילהנמ לש תדחוימ תחלשמ שארב דומעי טפואהנזור .ש טלוסנוקסירויה .ד

 רבדב ךוניחה דרשמ ינפב לדתשהל טשראקובל אצת רשא ,תודסומה
 .ולאה תועיבתה יולימ

 תוניחבה ןהירחאלו .האוושהה-תוניחבו תויבויח ויה תולדתשהה תואצות
 םידומילה-תנש ,הנש התוא ןמל וכרענ ,הקלחמו הקלחמ לכל תויתנשה

 היה אל ךא ,םינחבנה תיברמל רזע םושמ ,םנמא ,היה הזב .ךליאו ,0
 ,הנידמב ןוטלשה תוביצי"יא .אפוג תודסומה לש םבצמ תארבה םושמ ךכב
 ןכמ-רחאלש םינשב המרג ,תופוכת ופלחתהש םיינידמה םיאנתה עקר לע
 ידימ ומרגנש תונושה תולבגימה .תירקיעה הרטמה ןמ תויטסלו םיפוליסל
 .תודסומה לש ימואלה םנויבצב ועגפ םעפ
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 *:"תוברת" לש תישילשה הדיעווה

 (5--.7.1.1930) צ"רת תבטב 'ז--'ה ימיב בונישיקב המייקתה הדיעווה
 ידעו חוכ-יאבו םירומ ,"תוברת* ינקסע -- םיריצ האמכ לש םתופתתשהב
 .תורייעו םירע 27-מ םירוהה

 ידכ ןאבל עיגה רשא ,יקסניטובא'ז באז -- ויה דובכ-יחרוא
 תינויצה תורדתסהה כ"ב ,ןןשבמ .א ר"ד ,ר"הצה תדיעווב םג ףתתשהל
 ואדנל לאכימ ד"ועה ,ינמורה טנמאלראפה ריצו ,טאגירהמ "תוברת"ו

 לש יזכרמה דעווה ר"י  ,דנאילרב .ש ידיילע החתפנ הדיעווה
 הלעה אוה .הדשה"ירעמו בונישיקמ םיחרוא תואמ המכ דמעמב ,"תוברת"
 :םהיניבו היינשה הדיעווה זאמ ורטפנ רשא םירומהו םינקסעה לש םרכז תא
 בונלבוק .מ ,ןמרסאו בקעי ,בילטוג יכדרמ סדנהמה ,ןהכ"ןייטשנרפ בקעי ר"ד
 דומיל-ירפס לש םירבחמה יצולחמ ויהש םינורחאה השולש -- לדייר .יו

 .הינמורב םיירבע
 וירבד תא דחיי אוה .רשטוק בקעי ררושמה אשנ החיתפה םואנ תא

 ידמל תורצק תופוקת -- ירבעה ךוניחה לע ורבע רשא תופוקתה שולשל

 ןהמ תחא לכש ,תופוקת שולש .תירוטסיה הניחבמ אל ךא ,ןמזה תניחבמ

 ,"ןיאמ שי"ה רצונ הנושארה הפוקתב .רבעב םלש רוד תונש דגנכ הלוקש

 -יבב םינושארה םיירבעה ךוניחה תודסומ ינאטנופס ןפואב ומקוה הבש
 תוברתה ינצינ לע הנגה-תומחלמ התיה הפוצר היינשה הפוקתה .היבאראס
 קבאמ תונש שמחכ רחאל .םדימשהל החלתשנש תינודזה דיה ינפמ תירבעה
 .יסחי טקש ןיעמ לש הפוקתל ונעגה .ןוטלשה לש וממז תא רפהל ידכ ינשקע

 םיקוחר ךא ,תירבעה תוברתה תא הבירחה אלו ונל הלכי אל תיחשמה די

 םירעו תיזחב םיכורד דומעל ונא םישרדנ ןכלו .םלשה ןוחצינהמ ןיידע ונא
 .תינשנו תרזוח הממז לכ תארקל

 תינוצה הלהנהה) ל"וחב םינוש תודסוממ תוכרבה רדס םויס רחאל

 ואיבה ,הינמורבו (דועו אטילב ,הירגלובב *תוברת* ,ןיקשיסּוא .מ ,ןודנולב

 ,("תודחאתה") "צ"צ" זכרמ םעטמ יקסריווקס לארשי : הדיעוול םהיתוכרב תא

 ,"הנבי" תרבח םשב ןמרּב לארשי ,םיטסינויזיברה םשב ןוסניכאי לאכימ
 ןמלז ."הינודרוג" לש תישארה הגהנההו "ץולחה" זכרמ םעטמ רירפש בוד
 (דלפ ןתנ) לדירפ היסוינו "צ"עופ"ו "טייצ רעזנוא" ןומויה םעטמ לאטנזור
 .צ"הושה םעטמ

 317מ ,'ה "םלועה"ב המסרופש הבתכ השמיש הז קרפל יתדבוע רמוח רותב .2

 יניע דגנל היהש הדיעווה לש לוקוטורפ דוסי לע) .ר.א תאמ ,1930 ראוניב
 .(בתכה
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 תדיעווב חכונ תויהל ,ותחמש תא עיבה טשראקובמ ןשבמ .א ריד
 יתב יכ ,ןייצ אוה .בונישיק -- "הינמורד םילשורי"ב תמייקתמש "תובהת*
 תשביה תא םיווהמה םינטק םייא" תניחבב םה םידדובה םיירבעה רפסה
 .-"תזיזהל דוע לכוי אל שיאש ,הקצומה תירבעה

 הינמורב תינויצה תורדתסהה לש הנוילעה הצעומה םשב ריהצה אוה
 לכל תירבעה תוברתה ןעמל הלועפב עייסל הינמור ינויצ לש םתונוכנ לע

 הלשב אל ןיידע הנשיה הינמורב ידוהיה רוביצה ברקב יכ ,הדוהו .היפנע
 התרזע השורד הז ןויער תרדחה םשל .םלש ירבע רפס-תיב תוציחנב הרכהה
 .היבאראסיבב "תוברת" לש תיברימה

 תיראטנמאלראפה העיסה תכרב תא איבה ואדנל לאכימ טנמאלראפה ריצ

 םיטועימל ךוניחה תייעב ןורתפב תוכורכה תולאשה תא הלעהו תידוהיה
 .טרפב ידוהיה טועימה תייעבו ,ללכב הנידמב םיימואלה

 ,(ןמרקא) רגרּב בקעי .(זיצרא) היאקצוטסוליב .ח היסּומ : ורחבנ תואישנל

 -אמור) יקסנאירוט לדייז .(הקורוס) ןורטיח קחצי ,(בונישיק) ןייטשנייו קודצ
 :םיריכזמל .(רַאדנָאב) ןמצראווש יבצו (בונישיק) יקסריווקס לארשי .(הקבונ
 דזּואהנייטש בקעיו ,(ץינידַאי) בורבוד ללה ,(בונישיק) יקציניו והיעשי
 .(ןאקשיר) רוצימע

 תשרפ תא ולש ח"ודב הדיעווה יריצ ינפל ללוג יקציניו דוד ריכזמה

 -אראסיבב ירבעה רפסה-תיב לע ורכעש .תונולשכהו תונוחצנה ,תויונערופה
 ."תוברת" לש היינשה הדיעווה זאמ ,תונורחאה םינשה שמח ךשמב היב
 ןויסינה חילצה אלש זאמ ,ןמזה לכ ךשמב וקספ אל תוריזגהו תופידרה

 רפסה-יתבב תינמורה הא-והה תפש תא ,תיקוח ךרדב ,טילשהל ןושארה
 .םיירבעה

 לש הריבכ העונת "תוברת" תעפשהב המקוה תילרוג ןויסינ-תעש התואב
 םיינחורה ויניינקב לבחל תנווכמ התיהש ,ןוטלשה תפיאשל תודגנתהו האחמ
 ,ריכזתה לע םמתוח תא ועיבטה םירוה ףלא םירשעכ .ירבעה םעה לש
 דגנ טנמאלראפה שאר-בשויל םידוהיה םיריצה ידיילע ונמזב שגוהש
 ,החילצה םנמא "תוברת" הרסאש המחלמה .וקסלגנא לש קוחה"תעצה
 .קרפה לעמ תלקולקה קוחה"תעצה תא ריסהל ףוסבל הצלאנ הלשממהו
 ןוטלשה .ירבעה ךוניחה לש ויתויוכז ןעמל המחלמה המת אל ךכב םלוא
 היה ונוצרב ךא ,תעזעוזמה תידוהיה להקה תעד תשירדל ,הרואכל .ענכנ
 רותב תירבעה הפשה תא קר ריתהלו דבלב ירבעה הנחמה תא סייפל
 די תתל המיכסה אל "תוברת" .םידוהיה לש רפסה"-יתבב הארוה תפש
 רבמצדב טנמאלראפה ףוס ףוס ריכה הלמעלו הצרמל תודוהו ,שידיי תיילפהל
 בוחרב תוטלושה תופשה יתש לש ןתוכזב ,קוחה לש 36 ףיעסב ,5
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 האר הזה קבאמה יטרפ לע) דחאכ שידייהו תירבעה -- ידוהיה
 .(549--551 'מע ,ליעל

 םייחב םישגהל הטונ וניא ןוטלשהש דבלב וז אל יכ ,ררבוה ןכמ-רחאל

 םורעל היולג המגמ הנשיש אלא .36 ףיעסה ךותמ תועבונה תויוכזה לכ תא

 .ירבעה רפסה-תיב לש ותוחתפתהל ךרדב םירוצעמ
 ךומה ופצ .םייחב ותמשגהו טנמאלראפב שדחה קוחה לבקתה םע

 רתויב תרעובה הלאשה .ףוחדה ןנורתפ תא ושרדש תושדח תומילבורפ

 תיטילאנאה המרגורפה יפל ,םייללכה םידומילל דומיל ירפס תאצוה :התיה

 םיצמאמה תא השעו תיפסכה הקוצמה לע רבגתה זכרמה .הינמורב תלבוקמה
 .רסחה תא אלמל ידכ ,םישורדה

 רפסה-יתבב הארוהל םיכמסומ םירומ רדעיה לש הייעבה וזמ הרומח
 הנושארה ,הייעבה תא תעכ רותפל ללכ הטונ וניא ךוניחה דרשמ .םיידוסיה
 המזי ךותמ םירומ תרשכהל דסומ םיקהל רתיה ידי-לע ןיב ,וניבגל הלעמב

 תוחוכ .יתכלממ ןוירנימס דיל תדחוימ היצקס דוסיי ידי-לע ןיבו תירוביצ

 םינתינה ("הירארַאלוט") םיינמז םירושיא ףקותב םימייקתמ ונלש הארוהה
 .ךוניחה דרשמ דצמ םהל

 ירגובל םוסחמה .ןהשלכ תויוכז רסוחמ תולבוסה ,תויסנמיגב בצמה ןכ אל

 לע ץבורה יפסכה לטנהו ,דחא דצמ ,םהידומיל ךשמהל הלאה תויסנמיגה

 האצותכ .ןהב םידימלתה רפסמ תתחפהל ואיבה ,ינש דצמ ,םירוהה ראווצ
 .םכרצ לכ םיססובמ םניא ראשהו ,תודסומ ינש תונורחא םייתנשב ורגסנ ךכמ
 םיטנמלא תויסנמיג ולא-יאל ונגתסה םירומב רוסחמה לשב :הלוח הער דועו
 םידימלתה תובילב הביאו האניש עורזל וסינ רשא ,ימואלה ךוניחל םינייוע

 .הלואגה ןוזחלו המואה יכרעל
 עינה ,תויוכז רדעיה לשב ,תויסנמיגה בור תונותנ ויה ובש רומחה בצמה

 םידימלתה תשגה ידי-לע .היצאזילאמרונל תויורשפאה תא לוקשל זכרמה תא

 ךכו .םיירבע םינחוב תופתתשהב ,(הירלאוויקַא) תויתכלממ האוושה תוניחבל
 רש .תוביצי ידיל תודסומה תא איבהל ידכ ,הנשב הנש ידימ ,ןכמ רחאל

 לש תולהנהה ךא ,"תוברת" תעצהל םיכסה ,ּוקסָאקאטסוק 'פורפה ,ךוניחה

 דוע לכ ,ךכמ הייופצה תלעותב הליחת וקפקיפ םיחקפמה ידעוו תודסומה
 .הלכשהה תונוטלש לש םהישעמ ךשמהב םיחוטב תויהל םילוכי ונניא

 לופי ךיא הארנו ,הנושאר ןחבימ-תנש היהת הנשה .רבדב וענכוש ףוסבל
 .רבד

 -תדוקנ אוה םידליה"ןג ירה ,תוירבעה תויסנמיגב היורש הניא הכרבה םא
 הדימב םיחתפתמ םיירבעה םינגה ."תוברת" לש התדובעב הריהזמה רואה
 איבמ ירבעה םידליה-ןג .דלוכ הינמורב ירבעה ךוניחה תמרהל םימרוגו הפי
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 ירבעה ךוניחב הרצ םניעש ,ךוניחה דרשמ יחקפמ תא ףא תולעפתה ידיל
 םג הליהתו חבש םיאלמ ,םינגב םהירוקיבמ םהלש םילוקוטורפה .ללכב

 תודוה ,הנשיה הינמורב םג וחתפנ םינג לש המלש הרוש .תננגל םגו ןגל

 ,תוננגל טוטיטסניאה לש ותריגס םע .היבאראסיבב "תוברת" זכרמ עויסל
 תיכוניח הריציל ידיחיה רוקמה םתתסנ ,ןמרתלא .י לש ותלהנה תחת

 .וכלה רשאב וכלה וביבסמ וזכרתהש םיגוגאדיפה םירומהו ,היבאראסיבב
 ינקסעו םייגוגאדיפ תוחיכ םדוק םג תעפוש התיה אלש ,היבאראסיבו
 .רתוי דוע הלדלדתנ ."תוברת.

 רפסהי-יתב תשר לש הפקיה לע םיאבה םינותנה תא הלעה ריכזמה

 : םהו ,(1929/30) צ"רת ,תיחכוגה םידומילה-תנשב םיירבעה

 תוננג 5 םידלי 0 םידלי-ינג 17

 4-מ) םייממע רפס-יתב 8
 םירומ 188 | םידימלת 8 (דומיל תונש 7 דע

 תמכ ןהמ) תויסנמיג 1

 םירומ 145 | םידימלת 3 (תואלמ יתלב

 םירומ 358 | םידימלת 1 תודסומ 66 לכה"ךסב

 ךועחה תודסומ לש השקה ירמוחה בצמה תא םג רקס חווחמה
 לש אשמה לפונ תוססובמו תונגרואמ תוליהק רדעיה לשב .היבאראסיבב

 זוחא 70-כ םיסינכמה ,דבלב םירוהה לע ,ובורב ,רפסה"יתב תקזחה
 ששורתהשכ ,הנורחאל .ךרעב ,י"ל ןוילימ םירשע אוהש ,יתנשה ביצקתהמ
 לש ץיינבו ץינמ בור אוהש ,ינוניבה דמעמה רקיעבו ,ידוהיה רוביצה
 ,ליגרה דומילה-רכש תא םלשל תגשמ הניא ודיו .היבאראסיבב ןיסולכואה

 הרומה לש ותרוכשמ .םימוצע תונוערגב םיעקושו רפסה-יתב םיכלוה
 גישהל זכרמה לש ויתונויסנ .הנמזב תערפנ הניא יכה ואלב המועזה
 .וחילצה אל ,ץראל-ץוחב תונוש הרזע-תורבח תאמ רפסהייתבל הכימת

 תבוטל הנטק הכימת ,ללכהמ אצוי ןפואב ,גישהל היה ןתינ ןכ ינפלש הנשב
 .בערהמ עגפנ רשא ,היבאראסיב-םורדבש ךוניחה"תודסומ

 ןיאו ,השק ירמוח בצמכ איה ףא תאצמנ "תוברת" לש תיזכרמה הכשלה
 :תוירקמ בורל ןה היתוסנכה .החור יפל הדובעה תא להנל הקיפסמ איה

 :ןוגכ ,תוכלוהו תוחנזומ תובושח תולועפו ,הדובעה תמצמטצמ החרכ לעב
 שגרומ יגוגאדיפ ךירדמ לש ורדעיה .הלאב אצויכו הכרדההו חוקיפה ןוגריא
 תא ריכזמה הנמ וירבד ףוסב .תיכוניחה הדובעב םייוקילל םרוגו רתויב

 .הלועפה תא ללכשלו ביחרהל ידכ ,הדובעב סינכהל שיש םינוקיתה



 םירשעה תונש ףוס ןמרקא ,"תוכרת" רפסה"תיכו םירליהיןג .168 'פמ
 ,ןמרקוצ הניז טיורבנטכארט הבּויל (2  ,יוהיז אלל (1 :םירומה םיבשוי ,זכרמב ,לאמשל ןימימ
 ,סישנרטש לאומש ,ארירש הינמ ,(ןמרקוצ) ןמדירפ היזוּב תננגה ,רגרב בקעי להנמה /ןמזורג ריאמ
 .רפרס ךורב

 1927/ו"פרת ,ןא'צירככ שדחה הרות"דומלתה .169 'פמ
 ,יקסבוקיטרו הרש ,יקסבוקיטרו השמ ,ץיברוה הקוק ,רדלביג לואש : םיבשוי ,זכרמב ,לאמשל ןימימ
 .טילבנרוק השמ

 1928/ח"פרת ,ןיטוחב "תוברת" רפסה"תיב .170 'פמ
 .םירומה תווצ לע דומלמ .ז.א להנמה זכרמב
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 "תוכרת" רפפה"תיכ לש רוזחמ .171 'םמ 5
 םירשעה תונש ףופ ,בויהרואב %
 : םירומה םיבשוי ,זכרמב ,לאמשל ןימימ %
 להנמה ,'ץיבוכינייה רואינש ,'ץיבהנוי ןימינב 0

 .רנריהאנ .ל ,היקצבוקראמ לחר ,רשיפ השמ

 1928 ינוי -- ח"פרת ןוזיס ,ינָארב ,/'תוברת" רפסה"תיב .173 'פמ

 -- טנָאגא קחצי ,(תננגה) | ,סילכארד לעי ,רטסוש דוד :םירומה םיבשוי ,זכרמב ,לאמשל ןימימ

 .יקציניו והיעשי ,בוקאביר יבצ להנמה ,תוברת" ףינסה ר"וי
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 -- תיפרת ןוויפ ,היליקב רפפה-תיב ידימלת לצא ינָארב .במסבבםיב ידימלת לש םרוקיב .174 'פמ
 1928 ינוי

 וראטסוש דוד (3--10 ,היליקב "תוברת" ףינס לש דעווה ירבח (1--2 : םיבשוי ,זכרמב ,לאמשל ןימימ
 ס"היב להנמ -- בוקאביר יבצ ,סילכארד לעי ,יקציניו והיעשי ,היקצבוקראמ לחר ,אדנאל ןועמש
 ףינסה ר"וי -- ןוטנוול לראק (1! ,רטסוש 'בג ,היליקב רפסה-תיב להנמ -- רשיפ השמ  ,ינָארב
 .(יוהיז אלל) דעווה רבח (12 ,היליקב "תוברת"

 דשמ ךנחמה לש ורוקיבל .175 'פמ
 (י"אב ךוניחל זכרמה חילש) לניכא

 ט"פרת .כיבא ,ינַארב רפסה-תיכב
 ירומ לצא םרוקיבב היליקב "תוברת" רפפה-תיב ירומ .176 'םמ | והיעשי :םיבשוי ,לאמשל | ןימימ
 1931 -- א'צרת ,זיצראב 'תוכרת" רפפה"תיב :רטסוש דוד ,לגיבא השמ ,יקציניו
 יקסנאילודאר םוחנ להנמה :1 הרוש ,לאמשל ןימימ ,הלעמל הטמלמ = יבצ להנמה ,ןוזדוד םירפא : םידמוע
 דיבר .מ :2 הרוש ; (זיצרא) יקצוטסוליב היסומ תלהנמה ,(היליק) .בוקאביר

 דוניו ,דייבש .ש ,ןמצירק .ג ,יקציניו .מ ,ןייטשנרוג .ש ,'ץיבוג
 .ךאטַאר .י ,בודארגוניו 'בג ,בודארג

 1931 -- א"'צרת ,זיצראכ רפסה"תיב ידימלת לצא היליקב 'תוברת" רפסה"תיב ידימלת רוקיב .171 'פמ
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 ףוס ,ץינידָאי שדחה הרות"דומלתה ירומ 179 'פמ י'תוברת" רפסה"תיכ ירומ .178 'פמ
 םירשעה תונש 1927 -- ז"פרת .הקבּונאמורב

 להנמה יקסבורופוט ;רימדּול 'בג : םיבשוי ,לאמשל ןימימ ןועמש :! הרוש ,הלעמל הטמלמ
 .יקסבוקוג .א ,טיפוק .מ ,ןמקי'צשַאי ךורב "אביר יבצ ,גרבנייטש םייח ,אדנאל
 בייל ,ןייטשלרפ 'בג :2 הרוש ; בוק
 'ץיבוקרב 'בג  ,רוש הינמ  ,ןמצייו
 .(קנאלב אבא להנמה רסח)

 1932 -- כ"צרת םידומילה-תנש םויסב ,הקבונאמורב "תוכרת" רפסה"תיב לש 'הו 'ד  תותיכ .180 'פמ
 .'ץיבורּביל .י ,אפסכ-רוט ןורהא ,קנאלב אבא להנמה ,יקסנאינורימ .ש : םירומה ,זכרמב

 1931/32 -- ב'צרת היליק ,"תוברת" רפסה-תיב לש 'א התיכו םידליה"ןג 181 'פמ
 תננגה ,יקסנאילודאר םוחנ להנמה ,ןמצירק הילג ,יקציניו ריאמ :םירומה ,לאמשל ןימימ ,זכרמב
 .'ץיבוניבר הלומ ,(יקציניו) ןייטשנרוג לדנייש
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 1933 -- ע'צרת ,בונישיקב "הנבי" רפסה-תיב לש !דו 'ג תותוכ .182 !'פמ
 ר"הוי ,רטכש הרובד ,סיר .י ,רנידנברד .ח ,ןוטיראח הדוהי : םירומה םיבשוי ,זכרמב ,לאמשל ןימימ
 יקציניו והיעשי  ,(ינורפס) יקציניו הטיא :םידמוע ,2 הרוש ;ןמרבאפ ,יוהיז אלל ,ןמרב 5

 .יוהיז א

 "תוברת"  רפסה"תיב ירומ 183 'פמ
 םישולשה תונשב הבי'צירבב

 :1'ש ,לאמשל ןימימ ,הלעמל הטמלמ
 ,הטונ השמ להנמה ,קילגי'צש באז
 הבי'צירבב "תוברת" רפפה-תיבכ רמועב ג'ל תכורעת .184 'פמ דנארּבאז :2 הרוש ; טנאגרילוג יניפ

 .הטונ השמ להנמה ,קילגי'צש באז הרומה : לאמשל ןימימ ,הטמל .הטונ לחר תננגה ,ןמלג הינה ,יקס

 1933 -- כ'צרת ץינידָאי ,בורפּור .ה לש ודופימ ירכעה רפסה"תיכ רוזחמ .185 'פמ
 .ןמדלפ םייח ,בורבוד ללה ,בורבוד .מ ,יקסבורופוט ,בורבוד הסדה : םירומה ,זכרמב ,לאמשל ןימימ
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 1919/20 -- פ"רת ,הקורופב "תוברת" היפנמיגה לש תיגינח החיתפ
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 1920 -- פ"רת ,רָאדנַאבב ןמצראווש יבצ לש ודופימ ,תירבעה היפנמיגה לש ןושארה רוזחמה 187 'פמ
 םולש ,יוהיז אלל ,יקסדאשרב םולש ,ןמלקניט : הפצירה לע 1 הרוש ,לאמשל ןימימ ,הלעמל הטמלמ
 'טימד ,רידלוּב 'סאו הריו ,בוטסווח 'ביא 'רואיג :זכרמב ,2 הרוש ; ןמניילק הירכז ,רסייו דוד ,טייח
 ,ןיקיימייס ,הניחופול 'לוי 'ביי  ,םיובלגיז ילתפנ ,ןמצראווש יבצ להנמה ויוהיז אלל ,ךאלריפ 'וואס
 היסוז ,בורטסיפ דוד ,סילטָא היתב ,'ץיבוקשרג יטומ ,לפרוג חספ : הנוילע ,3 הרוש ; רשיפ 'סיא "לוס
 .ןמלדנאג .ד ,ןייטשנורב המיס ,יקסבנול הדוהי ,(טיווצנזור) ידרו ,רדל 'לא ,קינשופאש

><, 

. . 

 1922 -- ב"פרת ,ץלאבב םירענל תירבעה היפנמיגה לש ןושארה רוזחמה .188 'פמ
 ,דרוּב .ש (4 ,(דסיימה) רטפאג םהרבא (3 ,(להנמה) יקסניבוד סירוב (2 ,(דעווה ר"וי) קויסארק השמ (1
 ,ןמנדייז .מ (10 ,הפי (9 ,בורדומובויל 'פורפ (8 ,רטפאג .מ (7 ,וקנטורוק .פ (6 ,רטפאג .י (5
 ,רבדניל (16 ,קָאלואוג .פ .ר (15 ,גרבנדלוג (14 ,טנאגרילוג .א (13 ,רמיירק (12 ,גרבנייטש (11
 ,ומכילאק (23 ,שיפ (22 ,יקסנַאפאל .ס .י (21 ,ןמטכל (20 ,ןמילָאטיא .י (19 ,רוטקפס (18 ,ןייטשנרב 7
 .םיובגייפ .ח (4
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 םירומה רבח .189 'פמ
 -רבעה תויפנמיגה לש
 -- ב"פרת ,ץלָאבב תוי

12 
 (5  ,יוהיז אלל (4
 .ב (6 ,סילכארד הדיא
 ,(להנמה) יקסניבוד .ס
 -ה) רטפאג םהרבא (1
 "ויל 'פורפ (8 ,(דסיימ
 -אל (10 ,? ( ,בורדומוב
 -ינרברס 11 ,יקסנָאּפ

 יוהיז אלל (12 ,בוק *
 ןמרגנאל סחנפ 3
 415 ,וקנטורוק .פ (4
 דרוב .ש (16 ,שונייב
 \18 ,וקנשטאט .ק (7
 בקעי (19 ,ןמנדייז .מ
 דאמנצימ (20  ,לדייר

 לשיפ ר"ד (21 ,רכ
 .קויסארק

 "תה רוזחמה .190 'פמ
 תויסנמיגה לש ישימ ₪

 1926--ו"פרת | ,ץלאבב
 יהיעשי לש ותלהנהב

 יקרמות

 לש | תרומזתה .1
 תוירבעה תויפנמינה

 ץלָאבב

8 
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 ףא הספת הינמור יקלח לכב "תוברת" תויורדתסהה לש דוחיאה תלאש
 לע דמע ,ןייטשנייו קודצ ,וז הלאשב הצרמה .הדיעווב בושח םוקמ איה

 תודסומ תחיתפ םשלו הלועפה זוכיר יבגל דוחיאל שיש הבורמה תובישחה

 ,ףתושמ יגוגאדיפ טארוטקורטסניא תמקהל ,תוברתלו ךוניחל םייזכרמ
 ,היצניבורפ לש המוחתמ רבכ הז האצי היבאראסיב .'וכו דומיל-ירפס תאצוהל

 הנשיה הינמורב רפסה-יתב תא "תוברת" הלכליכ הינמורל החפסיה ןמזמו

 דוחיאל שי ץוח יפלכ םג .םיסונמ תוננגבו םירומב הינאווליסנארטבו
 תחיתפ תא שיחהל ,ילוא ,היהי ןתיג ךכ-ידי-לע .ריבכ ירסומ ךרע הלועפה

 הינמורב ירבעה ךוניחה ייחב ךכ-לכ שגרומ ונורסחש ,םירומל ןוירנימסה
 רובעת ,תופתושמ תובישיב רבכ הז ודבענש ,דוחיאה לש תודוסיה יפל .הלוכ
 .טוגישיקל -- תיכוניחה הלועפהו טשראקובל תיזכרמה תידירויה הלועפה

 ידיל האב ירבעה רפסה-תיבב לארשי-ץרא לש המוקמ רבדב לאשה

 אוה .לארשי-ץראמ (ריהנ) רגניטכיל הירא לש ותאצרהב הדיעווב יוטיב
 אל םללגבש ,הלוגב ירבעה רפסה-תיב לש םיידוסיה םייוקילה לע דמֶצ

 תירבע הריפסומתא רדעיה -- אוהו ,לארשי-ץראבש תומילשה התואל עיגה
 ,ירבעה רענל ןתינ אל ירהש .אפוג רפסה-תיב ילתכ ךותב ףא ,םיכינחל
 .תירבעה תוברתה לש תיחולחלה תא גופסל ,רפסה-תיב ךותב אצמנה

 .הלוגב דומיל לש טקַאיבואכ רסח ,יחהו ןנערה ,ילארשיצראה טנמלאה

 בוחרב םיררושה ,יתוברתה ןברוחהו ילכלכה סרהה לע גשומ ןיא םיכינחל
 תוביל ךותל רידחהל שי יכ ,הנקסמ ללכל עיגה רגניטכיל .הלוגב ידוהיה

 -ץרא לש םיינויחה םיניינעה .לארשי"ץרא לש ישהומה ןויערה תא םי
 ךירצ ;םידימלתה לכ לש םניינק תויהל םיכירצ ,תילאירה ,תישמ

 הבהאה תא תעטלו לארשי-ץרא לע תונוכנ תועידי םיד
 ונילעפמל תורַעהו .'וכו ק"הקה תולועפב תופתתשה ,םישעמב ךוניח ידיזלע

 -תיב לש ידירויה בצמה לע ותאצרהב ,טפואהנזור .ש ,יטפשמה ץעויה
 בקע ונילע ואבש ,ןוטלשה לש םירוסיאהו תוריזגה לכ תא הנמ ,רפסה

 לע עודיה קוחב םעפ ידימ הלגמ אוהש ,םיפלוסמו םייתורירש םישוריפ
 ןחביהל םיירבעה רפסה-יתב ידימלת תבוח :םהיניב .יטרפה ךוניחה
 הארוהה תפשש תורמל ,תינמורב .'ג התיכמ לחה ,םייללכה םידומילב

 ליבשב ףא םיידירויה םיישקה םה םיבורמ .קוחכ ,תירבע איה םהב
 תיברמ לש םתוגהנתה .תירבעה הפשה דומילל ברע"ירועיש תחיתפ

 המה וליאכ -- םיימוקמה הלשממה ידיקפו (םירטוז םיחקפמ) "םירוזיווָאר"ה
 רפס"יתב דוסייל תושירדה .ירבעה ךוניחה תוחתפתהל קיזהל קר םיאב
 העשב הבו !םיירבע םירומ ןיא אלה :תינוקאל הבושתב תולקתנ םישדח
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 לע םירבע םירומל רנימס תחיתפל םדוקה ןוטלשה לש רוסיאה םייק ןיידע

 שיגהל שיש תושירדה לע טפואהנזור עיבצה וירבד ףוסב .רוביצה ןובשח
 .תונוטלשל בוש

 רפסה"תיב תודוסי לע וצריה קנאלב אבא הרומהו סוטיימ והילא ררושמה
 רשא ,תרצוי תוישיא ךנחל רפסה-תיב לש ודיקפת לע ועיבצה םה .ירבעה
 ךוגיחה .ירבעה בוחרב ושפ רשא תויחטשהו תונקירה םע םוחלל לכות
 ךירצ אוה אלא ,דבלב תורפסו ןושל תיינקהב קפתסהל ךירצ וניא שדחה

 ,הדובעהו השעמה תא רפסה-תיב ךותל סינכהל ךירצ .םייחה ךותמ בואשל

 שדחה סופיטה תא רוציל ןתינ הלוגב ףא .םמצע םייחה לש חורה תאו

 הזיחאו םש ול הנק רבכש ,םידליה תיב -- ירבעה רפסה-תיב לש םלשהו
 .לארשי ץראב

 לע רביד ,ס"היבל ץוחמ ךוניחו הלכשה לע ותאצרהב ,ץראווש קחצי

 -תעפשה .ךפיהלו ,תידוהיה הביבסה לא ס"היבמ ךשמתמש העפשהה רוניצ
 ןפואב קר .רגובה ריעצה רודלו םיכינחל הכרב האיבמש איה וז ןילמוג
 .המילש תירבע הביבס רוציל היהי רשפא הזכ

 וירבד תליחתב .יקסניטובא'ז באז םג ףתתשה הדיעווה לש ןורחאה םויב

 אוה יכ שיגדה

 הפולש ברחשכ ,יטילופה ובוביס עצמאבש ,רשואמ ומצע תא אצומ

 םימב ופוג תא לובטלו וסוס לעמ תדרל והוחירכהו םידוהי ואב ,ודיב

 .תירבעה תוברתה לש םישודקהו םירוהטה

 רובידל ,תי אג ק ,תירבע הביבס רוציל חרכהה לע וירבד תא דחיי אוה
 דחא .םיצרמנ םיעצמאב זוחאל שי ךכ םשלשו ,ורבחל םדא ןיב ירבעה

 ךכב .תירבע עדוי לכ לש ודגב שד לע *ע" תואה תדינע -- אוה הלאמ

 -שארל ירבעה רובידה תא תולעהל ,תפסונ תרוכזתו ןמיסו תוא םושמ היהי

 .השעמה םוחתל הבשחמה םוחתמ ונתפש תא איצוהל -- לכ

 ,לארשי"ץראב םירבעה םירומל תוכרב-תועצה ולבקתנ ההיעווה םויסב

 לע תופידרה דגנ האחמ-תעצה ,םידבועה תורדתסה דילש תוברתה תדעוול
 .דועו היסורב תונויצהו תירבעה

 רשפאל ידכ ,םיעצמא שפחל :ויה ,ולבקתנש תובושחה תוטלחהה ןיב

 הרוציבב דימתהל ;תדמתמ הרוצב יגוגאדיפה טארוטקורטסניאה תמקה תא
 לועפל ;ךוניחה תודסומ לש ימינפה םלולכישבו "תוברת" תורדתסהה לש
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 לכ לע הבוח ליטהל ;הינמור יקלח לכב "תוברת" תלועפ לש הדוחיא ןעמל

 "הירפסה ןעמל דעווה" תלועפב ךומתל ,םירומהו םינקסעה ,םיפינסה
 ,תימואלה הירפסה ליבשב ךרע"ירקי תודועתו םירפס ףוסיאב ,בונישיקב
 .םילשוריב ,תיאטיסרבינואה

 ריבגהל םירומה תא בייחל טלחוה רגניטכיל לש ותאצרה ירקיעל םאתהב

 תא דומילה תועוצקמ לכב בלשל ;ק"הקה ןעמל תיכוניחה הלועפה תא

 הורוהל הפיחד הנתינ ךכב .ץראה לש הייח יווהו ילארשיצראה טנמומה

 אטבימב יידע וגהנ זא דעש ,רפסה"יתב םתואב םג ידרפסה אטבימב
 הדובעה יכרד תא ןמסתש ק"הקה ןעמל תדחוימ הצעומ הרחבנ ןכ .יזנכשאה
 .(ץינידָאי) בורבוד ללה ,(ץלַאב) ץראווש קחצי : דימתמ ןפואב הנווכתו לעופב

 .(בונישיק) יקציניו והיעשיו רטיפ קחצי ,רשטוק בקעי
 ,הדיעווה לש תוטרופמה הוטלחהה תא ץראב ןאכ תולגל ןתינ אל ,ונרעצל

 .דבלב תינמורה הפשבו ,רפסה-תיב לש יטפשמה ובצמב ונדש הלאל טרפ
 ,ינמורה טנמאלראפה תאילמ ינפב ואדנל לאכימ ריצה ידי-לע ואבוה הלא

 "לאי'ציפוא לּורוטינומ"ב ןאולמב ומסרפתנו ,1930 רבמטפסב 24 םויב
 .(טנמאלראפה תומושר)

 ,יקציניו דוד ,ןמרב לארשי ,דנאילרב המלש :ורחבנ שדחה יזכרמה דעוול

 ,לאטנזור ןמלז ,יקסריווקס לארשי ,ןייטשנייו קודצ ,טפואהנזור לאומש

 .בל לחרו רטיפ קחצי ,רשטוק בקעי
 ,הדיעווה תא הפפח תיברימ תוישעמ לש הריווא יכ ,ןייצל ןתינ ללכ ךרדב

 -- ךכל תודע .ירבעה ךוניחה לרוגל הקומע הגאד לש ןמיסב הרבע איהו
 הקינעה הדיעויה .םויה-רדס לש תולאשה לכב םיריצה בור דצמ רעה ןוידה

 ,השקה םכרד תכשמה םשל ,םינקסעלו םירומל תשדחתמ הנומאו ץרמ
 .םילושכמה תעורז

 ומגרותש יפכ ,רפסה-תיב לש יטפשמה ובצמ רבדב תוטלחהה ןה ולאו
 :ינמורה חסונהמ רבחמה ידידלע

 בונישיקב המייקתהש היבאראסיבב "תוברת" לש תישילשה הדיעווה
 ידעו ,םיפינסה חוכ-יאב תופתתשהב ,1930 ראוניל 77ו 6 ,5 ימיב
 לש יטפשמה בצמה לע הנודב ,תויגוגאדיפה תוצעומהו םירוהה
 ידיל האב היבאראסיבב םידוהיה לש תוברתה תודסומו רפסה-יתב
 -- ןלהלש תונקסמה

 -תפתהל הקיפסמ תורשפא ןתונ וניא יטרפה ךוניחה רבדב קוחה .א
 תובוח םהילע וליטהב .םייטרפה רפסה-יתב לש תילאמרונה םתוח
 רידגמ וניא ףא קוחה ;ןהשלכ תויוכז םהל קינעהל ילב ,דבלב
 (תויחוורל יהשלכ המגמ לוטנ) ירוביצ יפוא לעב רפס-תיב ןיב
 טלחומ יטרפ יפוא לעב רפס-תיב ןיבל
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 םייתכלממ םיידוסי רפס-יתב תמקה רבדב קוחה לש 7 ףיעסה .ב
 לש 11 רפסמ ףיעסה םג .ידוהיה טועימה יבגל לעפומ וניא
 ינ.לעפומ וניא םיידוסי-לע רפס-יתב רבדב קוחה

 הלשממה לש ןושארה ןויסינה תא קופיס ךותמ תנייצמ הדיעווה | .ג
 ,הדיעווה השיגדמ תאז םע .ירבעה רפסה תיבל הכימת קינעהל

 תודסומה לש םביצקתל סחיב ידמ ןטק זוחא הווהמ הבצקהה יכ

 גטילחמ ךכיפל .םהיכרצ תא ריעזמ"טעמב ךא לקהל הייושעו
 -- הדיעווה

 :עובתל יזכרמה דעווה ידי תא תופייל .1
 ךוניחה רבדב קוחה לש 36 ףיעסה תא השעמל םייקל (א)
 ןה ,תירבע-יעדוי ןיבמ םינחוב-תודעו תבכרה ךות ,יטרפה
 ,םייטרפה םיינוכיתה רפסה-יתבל ןהו םיידוסיה רפסה-יתבל
 : תירבעב םידמלנה תועוצקמל

 תאו םימייקה רפסה-יתב תא יביטיניפד ןפואב רשאל (ב)
 :תעכ םהב םיקסעומה םירומה

 יטרפה ךוניחה רבדב קוחהמ 51 ףיעסה תא ליבגהל (ג)
 דע .ידוסיה רפסה-תיב לש םויסה תוניחבל עגונב קר
 סחיב ףיעסה תלעפה תא תוהשהל -- תאזה הלבגהה תגהנהל
 ןוירטסינימה גהנ רבכש יפכ ,תונושארה תותיכה שולשל
 +1928"ו 1927 ,1926 תונשב

 ילוטנ) ירוביצ יפוא ילעב םייטרפה רפסזיתב רורחיש (ד)

 ;והשלכ תוניחב-סממ (תויחוורה תמגמ

 רישכהל ידכ םיירבע םירומל יתכלממ שרדמ"תיב תמקה (ה)
 קוחה לש 8 ףיעסה תא לטבל תאז םעו ,םיירבע םירומ לגס
 יטרפ רפס"תיב דוסיי רשפאל ידכ ,יטרפה ךוניחה רבדב
 ;םירומ תרשכהל

 רפסדיתבב תירבעה הפשה דומילל הרדתק תמקה (ו)
 םידימלת םירקבמ םהב ,םייתכלממה םיינוכיתהו םיידוסיה
 :םידוהי

 תפשב םייתכלממ םיינוכיתו םיידוסי רפס-יתב תמקה (ז)

 + תירבע הארוה

 לש 10 ףיעסה תא םאות ,םיטועימה תויוכזל סחיב ,117 7 םיפיעסה חוסינ .3

 ,רמואה זיראפב 1919 רבמצדל 9"ב הינמור תלשממ ידי-לע םתחנש ,םולשה"הזוח

 וב ומוקי ,תרחא איה תימואלה התפש רשא ,היסולכוא וב תמייקש םוקמב יכ

 .ימואל טועימ ותוא תפשב רפסייתב הלשממה ןובשח לע
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 רפסה"יתבב תינמורה הפשה דומילל תינכת תכירע (ח)
 ןורקיעל םאתהב ,תירבע םהב הארוהה תפשש ,םיידוסיה
 +%,יטרפה ךוניחה רבדב קוחה לש 39 ףיעסה דוסיב חנוהש

 ידכ הב היהיש ,םיידוהיה רפסה-יתבל הבצקהה תלדגה (ט)
 :םםהיכרצ תא תרכינ הדימב תוסכל

 דומילה תייעב לש והשלכ ןורתיפ תארקל הריתח (י)
 .ונלש רפסה"תיב אצמנ יב דחוימה בצמב בשחתהב ,ברועמה

 ובשומש ."תוברת" לש יזכרמה דעווב אבהל םג ריכהל 2

 לכמ םיירבעה רפסה-יתב לש ידיחיה וחוכיאבכ ,בונישיקב
 .םהיניינע לע ןגהלו םמשב עיפוהל ,היבאראסיבב םיגוסה
 תושעל ךמסומ יזכרמה דעווה .ךכב ךרוצ היהיש םוקמ לכב
 תויונמה תושירדה יולימ םשל םישורדה םידעצה תא
 .הדיעוזב ולבקתנש תוטלחהב

 תיומחה הקוצמה תפוחה

 לע ירבעה רפסה-תיב לש ימוימויה קבאמל רתויב הרומח יאוזל-תעפות

 רבעבש ,היבאראסיב .םינשה לכב השקה תירמחה הקוצמה התיה ומויק תוכז
 יבחרמל תאציימ .ץעו המדא ירפ ,תיאלקח תרצות תנשודמ התיה דוע בורקה
 םלועבש בוט לכמ תלבקמ התיה התרומתש ,םימי רבעלו תיקנעה היסור

 ינמורה ןוטלשה .די"תטשופ ןיעכ הכפהו התלודגמו התואיגמ עתפל הדרי --
 וייוזאמ לכ ויה ןכלו ,הז ץרא לבחב ודיתעב חוטב ומצע תא שיגרה אל

 ותשלכ דודיע-יללושמו םיקווש-ירדענ .םייעבטה ויתורצואמ ותוא ןקורל

 הדובעל סחי אלל ,לוזב םתרצות תא רוכמל םירכיאה וצלאנ ,הלשממה דצמ

 .הב ועיקשה רשא םייפכה"למעלו

 לע רקיעב םיתתשומ ויה ,תורייעב דחוימבו ,לבחב םידוהיה ייחו ליאוה

 םינגו-םימרכ-ילעבו םינאקאבאט) הב םירושקה הלכלכה יפנעו תואלקחה

 םה ףא ועגפנ ,(הדשה ירעבש תידוהיה היסולכואה לכמ עברכ וויה דבלב
 תא תדקופ התיה 1926 תנש ןמלש ,תדוצבה .לבחה לש ילכלכה ולודלדמ

 רוזיאה ןמ קלחו תימורדה הברעה תא רקיעבו ,םיגש 3--4 לכ היבאראסיב
 .עצפ לע עצפ הפיסוה דוע ,יזכרמה

 ,'ג התיכמ לחה םייטרפ רפס"יתבב תינמורה הפשה דומיל תא בייח 39 ףיעסה .4
 הגוהנ התיהש ,םידומילה תינכת התואב הלא רפס"יתב וביוח השעמלש דועב

 "סינימהו ,תואסריגה יתש ןיב קומע רעפ הלגתנ ךכיפל .םייתכלממ רפס-יתבב
 .הרמוחל אקווד סרג ןוירט
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 תאפקה) "היסרַאוונוקיה התחניה רשא ,השקה 7כמה התיה וזמ הרומחו
 ,םינוונחה ,םילוכיה-ירחוס תבכיש לע 1932 תנשמ (םיאלקחה לש םהיתובוח
 םיאלקחה ויה םיגהונ ,עודיכ .םיידוהיה הכאלמה-ילעב לע ףא תצקמבו

 תא -- רמולכ ,ףוסיאו-ריצק"םרטב םהלש לוביה תא םידוהיל רוכמל

 םינתונ םינוונחה ."רבוחמ" ודועב --  ("הדרַאוו-הינופ") "קוריה םחלה.
 .אבה ףיסאל דע הפקהב םתרצות תא הכאלמה"ילעבו םהיתורוחס תא םהל
 ידיל ותוא האיבה רשא ,"היסרַאוונוק"ה ןמ אופיא עגפנ ידוהיה בושיה בור
 ,רפתשהל לחה רערועמה בצמהש דע םינש המכ ורבע .ןומהב לגר-תטישפ
 ובצמ ךא ,ששואתהל לחה ידוהיה בושיהו ונקית לע תצקמב אב רחסה

 .ותומדקל דוע בש אל ילכלכה

 תורייעהו םירעה בורב תוססובמו תונגרואמ תוליהק לש ןרדעיה לשב

 ףאו ,הפוריא-תוצרא רתיב רשאמ רפסה-יתב לש ירמחה םבצמ היה הנוש
 הנוטלש תומוקמב ססבתה תוליהקה םוקמב .הינמור יקלח רתיבש הלאמ

 "שדוקה-ילכ" לש םתושרב בורל האצמנ רשא ,העודיה "הקבורוק"ה לש

 הלאל טרפ ,ינרדומה ירבעה רפסה-תיבמ רצבנ ךכיפל .םיסכודותרואהו
 -ידומילל תועש תפסותבו "הרות-דומלת" יאוול-םשב ולגד רשא רפסה-יתבמ

 םכש לע אופיא לפנ אשמה רקיע .תאזה הדיחיה רוביצה-תפוקמ תונהיל ,תד
 תילכלכה הקוצמה התלעש לככו .םהיניבמ תלוכיה-ילעב לע רמולכ ,םירוהה

 לש ובצמ רימחה ןכ .תידוהיה היסולכואה לש התוששורתהו הז ץרא-לבחב

 .רפס-תיב

 תויטארקומידה תוליהקה לש תונגראתהה הלחה .םישולשה תונש תליחתב

 ךרדה לבא ,תיטארקוטואה "הקבורוק"ל ףילחתכ ,תואורקה וא תורחבנה
 לכ .ילכלכ לפש ימי ויה םימיה .תודוסיה יחינמ וותיהש וזמ הנוש התיה

 סמ תלטה לש הטישל רַבַטַמו .תיתילכתו הליעי היצאזינגרואיר לש תינכת

 לכ תא אלמל ידכ ,רבח-ימד םולשת וא םוקמה יבשות לכ לע יביסרגורפ

 .הרומחהו השקה תואיצמה ידי-לע הצפונ -- ריעב תודסומה לש םהיכרוצ
 לש החוכ לע הברהב ,השעמל ,הלע אל הליהקה לש יסנאניפה החוכ

 תניחב םיימוקמה תודסומה יבגל הליהקה התיה רתויה לכל ."הקבורוק"ה

 ןכ לע .יהשלכ תילמס הכימת םהל קינעהש ,דבלב המודמ ,ילאמרופ גג-דסומ

 .םדוקמכ ,תודסומב טולשל םידרפנה םידעווה ובישמה
 םיאתהל ידכ .תודסומה ראש ייחב גיהנהל היה ןתינש המ לכ אל ,םרב

 : דחא רבדל טרפ ,רפסה-יתבל םג הפי היה ,תירמחה םתלוכיל םהיכרוצ תא
 לש ירקיעה ודיקפתל ףסונבש ,אצמנ .ותנלהו םירומה לש םרכש ץוציק
 הו רפסה"תיב ילתוכ ךותב ןה ,ירבעה ךוניחה רמשימ לע הדימע -- הרומה
 רשא ,תודסומה לש םידבכה תונוערגה לועב תאשל וילע היה -- ול הצוחמ
 .הנשל הנשמ וכלהו ורבטצה
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 ףידחה קבאמהש .רבתסה .ןלוכ לע הריבה בונישיק התלע הז ןודינב

 ךיבל יטארקומידה שוגה ןיב להנתה רשא ,התוהמו הליהקה לש התומד לע

 ךפה ,הבר תויבמופב םינש רשעמ הלעמל ךשמב בונישיקב םיסכודותרואה
 רחאל סהייתי להקהש ,ויה םירובסכ .יוצמל יוצרה תא תודסומה ישאר יניעב

 אהתש ידכ ,אובל הדיתעה הליהקה לש היכרצל הנבהה אולמב ןוחצינה

 תודסומ שארב םידמועה לש םהידי ופר ןכ לע .לוכה תא תונעל היושע

 רשא תווקתה תא הקידצה אלש ,הליהקה לע וכילשה םבהי לכ תאו ,ךוניחה

 הבצקהה רועישו ,הליהקה ביצקתב ללכ וללכנ אל תודסומה יביצקת .הב ולת

 רחאל הראשנש ,הסנכהה ףדועל תיסחי הדימב דמעוה דסומו דסומ לכל

 הליהקל הל האב הסנכהה רקיע ןכש ."שדוקה-ילכ" לש םתרוכשמ םולשת

 .רשבה"סכממ
 גזמל -- הליהקה לש תיוגנ העצהב ולקתנ םירומה דצמ התיבש-ימויא

 ;ךכל ומיכסה אל םירומהש רחאמו .תואצוהב ךוסחל ידכ ,דחיב תודסומ המכ
 רתוי הברה הברה ,ינועו תוקחד םילבוסו לועב םיאשונ םדבל םה וראשנ

 .הדשה-ירעב םירומה רשאמ
 ןוטלשל "םיטסינאראצ-לאנויצאנ"ה תגלפמ תולע םע ."תוברת" לש התווקת

 היהי ןתינ יכ ,תינויצה תורדתסהה םע תוריחב-תירב התרכש ,1928 ףוסב
 אל ,ימואלה רפסה-תיבל תיתכלממ הבצקהמ תונהיל ףוס"ףוס

 תנשל ,ייל םינוילימ 20 לש הבצקהה ךותמ .המועז הדימב אלא התמאתנ

 ייל ףלא 4,120 ידוהיה טועימה לביק ,ץראב יטרפה ךוניחה תבוטל ,9

 רסמנש ,ייל ףלא 1.188 לש ךס היבאראסיב לש הנובשחב הלע םהמ .דבלב

 -הו םייתדה תּוברל .ךוניחה תודסומ לכ ןיב הקולחל "תוברת" תושרל

 .םיאשידיי
 ךרה יראה-רוג תא ףא עיבשהל ודיב היה אלש ,היה ןטק ךכ לכ ץמוקה

 עיגה "תוברת" םע ונמנ רשא תודסומה 66 לש יתנשה םביצקת ןכש .רתויב
 רועישב לוכה-ךסב התיה הבצקההש ,אופיא אצמנ .ייל ןוילימ 20-ל בורק

 ל"נה הבצקהה התחפוה דוע 1930 תנשב -- וזמ הריתי .ךרעב .5% לש
 הלטבתנ -- ןכמ רחאל "םיטסינאראצ-לאנויצאנ"ה תלשממ לופנבו ,30%-ב

 .דוע השדחתנ אלו ןיטולחל

 "תימלוע תובות ןוק"

 .דבל היבאראסיב תלחנ היה אל ירבעה רפסה-תיב לש רומחה ירמחה ובצמ

 ,הפוריא-חרזמ תוצרא ראשב תודסומה לש םבצמ היה הברהב בוט אל
 לש ןונגנמל םינשה תצורמב הכפהנ תינויצה העונתה .ןילופב דחוימבו

 הרציש ,"תוברת"ל הל החינה איה .ןהיגוסל תויבגמ תכירעו םיפסכ-ףוסיא
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 -וצראל הלכשהה תונוטלש יפלכ תדחוימ תידירוי תרגסמ חרכה ךותמ הל
 התשענ תוברתהו ךוניחה תדובע .ירבעה ךוניחה לועב הדבל ךושמל ,םהית
 הרכהה הכלהו הרבג ךכיפל .תינויצה הלועפה לכל *ףדועה חרס* ןיעמ

 תינויצה העונתה תא םותרל אוה העשה חרוכ יכ ,םירבעה יגוח ברקב
 לש םמויק תחטבה םשל -- הנושארו שארב .וז הדבכ הלגעל תימשרה

 "ומוקמכ ךוניחה תודסומ תא רצבל ןתינ םתועצמאבש ,םייזכרמה תודסומה
 דלאב אצויכו הכרדההו הוקיפה ןונגנמ ,תוננגו םירומ תרשכה : ןוגכ .םהית
 ינפב דמעש .ט"פרתב ,ז"טה ינויצה סרגנוקה סורפב הרשכ התארנ העשה
 גוח תבחרהו "תבחרומה תידוהיה תונכוסה" תריצי -- ידוסי הנבימ יוניש
 .היתולועפ

 ."הפוריא חרזמב 'תוברת' תויורדתסה תירב" םעטמ האצי ךכל המזיה
 טרופמ ריכזת סרגנוקה יריצל השיגה איה .טופוצב ח"פרת ץיקב המקוהש

 תעונת ןיבל תינויצה העוגתה ןיב םיקודה םירשק רושקל םהמ העבתו
 דיל םיקהל שרדנ סרגנוקה .תירבעה ןושלהו תוברתה לש  הייחתה

 תירבעה תוכרתהו דוניחה יניינעל תדחוימ הקלחמ תינויצה הביטוקסכאה
 קרו ךא תשדקומה ,תדחוימ "תוברת ןרק" תמקה לע זירכהל ןכו .הלוגב

 .הלוגב תוברתהו ךוניחה יכרוצל

 היבאראסיבב םיירבעה רפסה-יתב תשר ףקיה לע םייתאוזשה םינותנ ןלהל
 י,ינויצה סרגנוקל שגוה רשא ל"נה ריכזתב ואבוהש יפכ ,ןילופבש וזל סחיב

 תידוהיה היסולכואה רועישש דועב יכ ,וניבגל דואמ םיפלאמ הלא םינותנ

 תודסומה רפסמ ירה -- 6.3%  הוזיה ןילופב היסולכואל סחיב היבאראסיבב

 לש רפסה"יתב) .הזמ העברא יפ טעמכ היה םהב ודמלתהש םידימלתהו

 טעמכ ויה םימוד היבאראסיבבו ןילופב םיירבעה רפסה"יתב לש ידירויה םבצמ .5
 דימלתה תא ררחשל רפסה'תיב לש ותוכזב הלשממה הריכה דחא דצמ .הזל הז
 הכימת ול קינעהל הבריס ךדיאמ םלוא ,יללכה רפסה"תיבב דומילה תבוחמ

 לע רפסה"תיב לש ומויק םצע יכ ,הדבועב ריכהל התצר אל םינפ םושב .תיפסכ

 דיה ןכ אל .םירכינ םידממב תויביצקת תואצוה הלשממל ךסוח רוביצה ןובשח
 הלשממל וכייתשה םייממעה רפסה-יתב םש .(היבטלב םגו) אטילב בצמה
 ותרוכשמל ףיסוהל קר היה םירוהה ידעו לע .תוינוריעה תוצעומה ידי-לע וכמתנו

 .ןגוה ישונא םויק םייקל ידכמ ;וכומנל הבשחנ ללכ-ךרדבש .הרומה לש תידוסיה
 רשאמ אטילב רפסה"תיב לש רתוי התואנ תוחתפתהל איבה הז יבויח םרוג
 .היבאראסיבבו ןילופב

 .ףלא 150 לש תידוהי היסולכוא תב ,אטילב ירבעה רפסה"תיב לע םינותנ
 ךוניח-תודסומ 128 לש םמויק לע םיעיבצמ ,ל"גה ריכזתב םיאבומה ,ךרעב
 םהבו םידלי"ינג 26 -- םהמ .םירומ 438 יפמ םידימלת 9,995 וכנחתה םהבש
 ןהבו תויסנמיגורפ 10 ,םידימלת 6870 םהבו םייממע רפס"יתב 81 ,םידלי 0
 .םידימלת 2668 ןהבו תויסנמיג 11-ו םידימלת 7
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 זוכירש רחאמ ,ןובשחב ןאכ ואכוה אל "הנבי" תורדתסה לשו יחרזמה
 "זכרמה תולועפמ ןובשחו ןיד*-בו 1927-ב קר לחה "הנבי" תשרב ךוניחה

 םיטרופמ םינותנ ואבוה אל -- 1927 -- ז"צרתב השראווב םסרפתנש
 דוד הלא רפס-יתב ויה תיאסרגנוקה ןילופב ירה -- ךכל ףסונ .םהשלכ

 ןושלב -- םייללכהו ,תירבעב ולהנתה םיירכעה םידומילה :רמולכ ,םיינושל
 +י.(הנידמה

 ןיבל +ןילופ ןיב "תוברת" לש רפסה"יתב תשר לש האוישה-תוחול

 1928 / 1929 -- ט"פרת םידומילה תנשב י*היבאראסיב

 רפסרתב רפסריתב םידלי-ינג

 תוצראה

 תידוהיה היסולכואה

 ןילופ 0 236 24863 75 1975 149 19132 12 30856
 םיזוחאב )100( )100( )100( )100( )100(  )100( )100(  )100( )100(

 + דסומ לכל עצוממב
 16 6 14 םירומ
 33 158 23 םידימלת

 1,255 10 4120 5 1 20 | 5996 5 207 היבאראסיב

 (33.4) (83.3) (21.53) (23.5) (31.44) (267) (24.1) (27.5) (6.9) | םיזוחאב
 + דסומ לכל עצוממב

 4 6 19 םירומ
 15 18 31 םידימלת

 ותושארב ,תדחוימ "תירבע הבישי" וז הלאשל שידקה ינויצה סרגנוקה
 תא רקס ,וז הלאשב םיצרמה ןושאר .םיובנירג קחצי +י.ןיקשיסוא .מ לש
 רחאל דע "ןויצ-תביח" ימי ןמל םינושה הילוגלגב תירבעה תוברתה תדובע
 ירבעה רפסה-תיב לש ותחימצל דעו 1917-ב היסורב הנושארה הכיפהמה
 ,ךוניחה תועונת ליבשב ןילובגה תא ביחרהל ונילע תעכ .ינרדומה ,.שדחה

 יריצ לא תיחרזמה הפוריא היצראב 'תוברת' תויורדתסה תירב ריכזת" יפל .6
 .9 'מע ,ט"פרת זימת -- השראו ,"ךיריצב ז"טה ינויצה סרגנוקה

 ספדנ 1928--29 םוקמבו השבתשנ 'ד ףיעסב הנשמה"תרתוכ) 67ו 4 'מע םש 7
 .(1927--28 תועטב

 .30.7.1929 םוימ ,2064 ןוילג ,בונישיק ."טייצ רעזנוא" .8
 .16.8.1929 -- ט"פרת באב "י ,ה"ל "םלועה" .9
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 תוברת לש סיסבה לע דמועה יתוברת דסומ לכ :ללכה יפל ,הפקיה לכב

 ןיב ,ונילא ךייש -- תשבוכ תיצולח הדובע לעו לארשי-ץרא לע ,תירבע

 לש דחא םרזל קר ןיינע איה תויתדה יכ .יתד ונניאש ןיבו יתד אוהש

 .ונתעונת
 שיגדה ,סרגנוקה יריצל ריכזתב תוטרפב ואבוהש ,תועצהה סוסיב רחאל

 םהבש ,הלוגב םיירבעה רפסהייתבב שאר לקהל דזע ןיא יכ ,םיובנירג

 .לארשיץראב רשאמ השולש יפ רמולכ ,דלי ףלא 50  וכנחתה

 תויוכזה רסוח םצעמ תלפונ הניאש ,הרומח הלקת אוה םיעצמאב רוסחמה
 לא תולגתסה ידיל םירוהה תא רבדה איבמ םיבר םירקמב .הלא רפסזיתבל

 .המחלמה ירחא וקחדנ ןכותלש ,תושדחה תוכלממה לש תויוברתהו תונושלה

 תאצוה ידי-לע אקווד תינויצ הדובעל תובבלה תא רישכהל ןתינ ,ותעדל

 תוריל יפלא תורשע המכ תאצוה .תיתוברת הדובע םשל הלוגה ןמ םיפסכ
 .ךפהל אלא ,תוינויצה תונרקל ןפוא םושב קיזת אל הנשל גנילרטש

 רבידש ידיחיה .(יחרזמ) גרבספלוו .א ר"ד הז הלאשב ינשה הצרמה
 לכלכ הרקיו ונילע הביבח תירבעה" יכ שארמ עבק ,תינמרג וז הבישיב
 וא לארשי-ץראב יהשלקכ תיתוברת הדובע ןכתית אל יכו ,םינויצה רתי
 תולידבמ ראשה לכב .ידוסי רקיע הל תשמשמ הניא תירבעהש ,הלוגב

 ינרדומה עדמהש חיכוה םאונה ."תודרפנ וניכרדו הפקשה"תודוקנ וניניב
 רתויב קהבומה ןמיסה התיה תדה .םע ייח ליבשב קיפסמ וניא דבלב
 .ונייחב יתדה יפואה לע הווהב םג רתוול ןיא ןכלו ,םיימואלה ונייח תודלותב
 לע ססבל םכוניח תאו תודהיה תורוקמל םיאבה תורודה תא ברקל שי
 .ונלש תרוסמה

 תדחוימ ןרק תמקהש םושמ ,םיובנירג לש ותעצהל דגנתה םאונה
 ידיל אלא ,תוחוכה תוררופתה ידיל קר אל איבהל הלולע הלוגב ךוניחל
 אקווד תומייקה תונרקל םדי תא ונתנ םישנא הברה ןכש ,םייקה רדסה תרפה
 ."תוברתה ןרק" רדעיה לשב

 הנומאה תא ריכזה אוה .יקסניטובא'ז באז היה םיחכוותמה ןושאר
 תירבע הביבס רוציל רשפא יכ .תינויצה העונתה תישארב ונלש תפתושמה
 אל לבא ,תמיוסמ הדימב תונויסנה וחילצה תונוש תוצראב .הלוגב םג
 המילש תירבע תוברת רוציל ונחלצה םרטו ,היוצרה הגירדמל דע וחתפתנ
 הפוריאב תוברתה ידבוע? עיצהו םיובנירג תועצהב ךמת םאונה .הלוגב
 לע ףקות לכב ודמעי אלא ,ינושל"וד רפס-תיבל תורשפב וסנכיי אלש
 .ונלשמ ולוכ ירבע רפס-תיבל השירדה

 תונושארה םינשב ונתונשקעש ,ןייצ ,יקסלופוטאלז ללה ,םיחכוותמה ןורחא
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 ,תונמדזה לכבו םוקמ לכב תירבע רבדלו םואנל ,תירבעה העונתה תמקהל

 ףוסבל .ירפ האשנ ,וניתופיאש תאו ונתפש תא הניבה אל הביבסהש תורמל
 תא ןורחאה ןמזב ינחנזה תאז תמועל .םלש ירבע רפס"תיבל ונעגה ףא

 רותב ונכותב עודיה שיאה ה סרגנוקה ונל אוה דע" ונלש תונשקעה

 .תינמרג םאנש הצרמ דימעה יחרזמה ;הרז ןושלב םאנ ,לודגה ןשקעה
 יכ ,םיעמוש ונא הנה .ונרפס-יתב לא םג הרדחו ונרשב תא תלכוא הרשפה
 ןיא יכ ,ןיבהל םיכירצ ונא .ינושלדוד רפס-תיב לע ולגד תא םש יחרזמה

 ."תחא הייחת תעוגת קר שי ,דוחל תירבע העונתו דוחל תינויצ העונת
 ינפל האיבה רשא ,סרגנוקה לש תדחוימ הדעוול ,גוהנכ ,הרסמנ הלאשה

 ןוגריאה תקלחמ דצמ תודננתהב ולקתנ ןה ןאכ ךא .היתועצה תא האילמה

 רצמו יחרזמה יגיצנ דצמ רקיעבו ,דוסיה-ןרק תלהנה דצמ ,הלהנהה לש

 עלוקה ויוטיב תא אצמ תירבעה תוברתה לש הז קבאמ .ןויצ-ילעופ יגיצנ

 וייל ילג) "םלועה"ב ומסרפתנש ,ןמנייטש רזעילא רפוסה לש הכרעה ירבדב
 לכ חתפב היינעכ תדמועה" "הנכסמה הרוטלוקה" :(ט"פרת באב ז"י םוימ
 ,ףסה ירמוש ינש ידי-לע םינפל הסינכה תושר הל ןתניתש ילבמ םיסרגנוקה
 ל"נה םידדצה ינש .תוינוליחה חוכ-יאבו תדה חוכזיאב ,לאמשהו ןימיה

 לש ידוהיה תא שיא עודיה לקמב םיכמה ,םיקאזוקה ינש תניחבב דימת ויה
 הטעמוהו הלכשהה םייתניב הקנחנ ינוליחה םרזה ןיבו יתדה םרזה ןיבו .ורבח
 ."ינויצה הנחמב תוברתה לש התומד

 : תידדצ-ברה תודגנתהה לע םיובנירג רמרמתה םיכוותמל הבושתב

 -איצוסה הרותה םשב היינש םעפ .הרותה םשב התוא םיקמנמ םעפ
 םשב ןכמ רחאלו תיטסישידייה הרותה םשב תישילש םעפ .תיטסיל
 יכ ,יחרזמהמ ונידידי ידיב איה תועט .תינוגריאה הדעווה לש התרות
 ללכ ןיא .תוברתה לע והשלכ קבאמב ליחתהל ונתנויכ ןיא ירה
 ,םיעבוק קר ונא .רפסה-יתב לש םיימינפה םיניינעב ברעתהל ונתעדב

 הרדגהל םאתהב ,תוינויצה תושירדה תא םימאותה רפסה-יתב יכ
 -רדומ םה םא לדבה אלל ,(תילארשיצרא העדות .תירבע הפש) םכלש
 דחא גלפ שי זמר ירבדל -- -- -- .תחא הדוגאל ושעיי ,אל וא םיינ
 אלא תירבעה הפשב אל רפס תיב שרודה םילעופה תעונת ךותב
 .תירבעב רפסה"יתבל דחוימ רודמ םיקהל ןיא ךכיפל .שידיי תפשב
 דגנ קבאמב םכתגלפמ ךותב ליחתהל םיצלאנ ויהת יכ ,רורב ירהו
 וב םוקמה .גרבמלב הנה :הלאשה תלאשנו -- -- -- !הז חור-ךלה
 -ראפה תומב לכ לע םילוע ונא .תוידוהיה תויוכזה לע קבאמ להנתמ
 סרגנוקה תעדב םא .ירבע רפס-תיבל ונתוכז תא םישרודו טנמאל
 .קנח ונילע רזוג אוה ךכב יכ ,תעדל וילע ונתעצה תא תוחדל ינויצה
 תויוכז אוהש טנמאלראפ הזיאב שורדל דוע לכוי אל ונתיאמ דחא ףא
 םתא המ ןעמל תעדל ,יחרזמה ידידי ,םכילע ןהו .ירבעה רפסה-תיבל
 הצובק הז םכקבאממ יכ ,הרותה ןעמל םכקבאמ ןיא .תעכ םיקבאנ
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 םירסומ ונא -- -- -- .תיטסישידייה -- תרכשנ אהת דבלב תחא
 -וכז ןעמל קבאמהו ירבעה רפסה"תיב לש ולרוג תא םכידיל אופיא
 *.תירבעה הפשה לש היתוי

 הדעווה םשב השגוהש ,העצהה יפיעסמ דחא לכב טרופמ ןויד רחאל
 פג; ראשה ןיב טלחוה ,תדחוימה

 הלוגה תוצראב תירבעה תוברתה תלועפ תא קזחל ןוצר ךותמ (3)
 ןעמל הלועפל םתריהל תינויצה תורדתסהה לע יכ ,סרגנוקה טילחמ
 טנמומה בוליש ןעמלו תירבע הארוה תפשב םידוהיה לש רפסה-יתב
 תירבעה הפשה תצפהל העונתבו ךוניחב ירקיע דוסיכ ילארשיצראה
 םקות וז הרטמל יכ ,סרגנוקה טילחמ ןכ .םירגובמהו רעונה ברקב
 .הלוגה תוצראב ךוניחה יניינעל ,הלהנהה ךותב תדחוימ הקלחמ

 :ויהי הקלחמה ידיקפת (4)
 : הלוגב ירבעה ךוניחה תויורדתסה לכ םע רשק רוציל א
 לש תימינפה םתוחתפתה ןעמלו תויוכזב הרכה ןעמל גואדל .ב
 םיידוסיה םירקיעלו המגמל םאתהב םימרזה לכמ רפסה-יתב
 + םהלש
 רעונה ברקב תירבעה תורפסהו הפשה תצפה תא ריבגהל .ג
 :הלוגה יקלח לכב רגובמה רודהו
 הפשה ןעמל תויתטיש הלומעתו הרבסה תולועפל גואדל .ד
 :תירבעה תוברתהו
 -יתב ליבשב םירומ תרשכהל תדחוימ בל תמושת בסהל .ה
 .םיירבעה רפסה

 הלוגב תוירבעה תויורדתסהה לש השקה ירמחה בצמב בשחתהב (5)
 הלועפל תחחוימ ןרק דסייל סרגנוקה טילחמ .ןתרזעל אובל חרכהבו
 -תינכתו הקוח דבעל הלהנהה לע ליטמ סרגנוקה .הלוגב תיתוברת
 לש בורקה בשומב רושיאל הקוחה תא שיגהל התוא בייחמו הלועפ
 .לעופה דעווה

 סרגנוקה רחאלש םימיב הרצונש תואיצמה ,םרב .הכלהל היה הז לכ

 תינויצה הלהנהה .ל"נה תוטלחהה תא עצבל ןתינ אל השעמל יב ,החיכוה
 ,1930 סטוגואב לעופה דעווה רושיאל וז הלאשב הלועפ-תינכת םנמא השיגה

 יהשלכ תיסנאניפ תוירחא המצע לע לבקל לכות אל יכ ,תוגייתסה ךותמ ךא

 הטלחהה תא ותעידיל לביק ,ודיצמ לעופה דעווה .הלוגב רפסה-יתב יכרצל
 עיבהו הלוגב ךוניח יניינעל תדחוימ הקלחמ הלהנהה דיל םיקהל תינורקעה

 .העוציבל תורשפאה םג אצמית בורקבש הווקתה תא

 .תינמרגב .ז"טה ינויצה סרגנוקה לש םילוקוטורפה רפס ךותמ .0

 .םש 1
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 םיארוק ונא ךליאו לעופה דעווה בשומ זאמ םיניינעה תולשלתשה לע

 :ןמקלדכ ,א"צרתב ,ז"יה ינויצה סרגנוקל הלהנהה לש ח"ודב

 רחאל דיימ םהב םינותנ ונייהש ,תויטילופה תוביסנה לשב ,ונרעצל
 תורשפאה ונממ הלטינ ,תויביצקת תויעב לשב ןכו ,לעופה דעווה בשומ
 .תוטלחהה תא עצבל

 תוברת"ןרק ,תישילשה ןרקה תמקה רבדב תינכתה השעמל הזנגנ ךכב
 .המוקמב העוקת הראשנ הלוגב ירבעה ךוניחה לש "הדבכה הלגעה"ו ,תימלוע

 ירבעה רפסה-תיבל וסחיו טניו'גה

 ,עודיכ .היבאראסיבב ירבעה רפסה-תיבל הרכנתה "טניו'ג"ה תלהנה םג

 -םינבלו םינבל הפוריא-חרזמ תוצראבש ךוניחה תודסומ היניעב וקלחנ
 ולפנש םירוריפה ןמ קר תונהיל ולכי םיירבעה ךוניחה תודסומו ,םיגרוח
 ךוניחה תודסומ םא .םייתדהו םיאשידייה ךוניחה תודסומ לש םנחלושמ
 ירה ,"יטניו'ג"ה תוכימתמ םהשלכ םירוריפל וכז דוע ןילופב םיירבעה

 ושענש םינושה םיצמאמה .ךכל ףא וכז אל היבאראסיבב םיירבעה רפסה-יתב
 העבש לע הרוגס הראשנ "טניו'ג"ה תפוקו ,וחילצה אל *תוברת" דצמ

 לּוספ שמיש ,הלא רפס-יתבב וקלחב גוהנ היהש דומילה-רכש .םילוענמ

 התיה םצעבש ,הארנ ךא .ותכימת תא םהמ עונמל הקדצהו *טניו'ג"ה יניעב
 הניאש ,תירבעב רפסה-יתבל ןייועה סחיל םייניע-תוסכו האווסה ןיעמ וז
 ,ןוזר"תוגשב היבאראסיב "הכרבתנ"שכ וליפא .םעה ינומה יפב הרוגש
 תיבב יכ ,ונב דעב ילאמינימה דומילה-רכש תא םלשלמ באה לש ודי הרצקו

 זאמ "םתטיש"ל םינמאנ "טניו'ג"ה ילהנמ וראשנ ,לסה ןמ םחלה לזא
 .דימתמו

 תימורדה הברעה תא דחוימב ,היבאראסיב תא הדקפש הרומחה תרוצבה
 םסיסב תא םג הרעריע איה .1928 ץיקב התיה ,הזכרמ תאו ("קַא'זדּוב"ה)
 אלמליאש ,םירומה תוחפשמ תואמ לש םויקה תאו ךוניחה תודסומ לש ירמוחה
 וחילש .לילכ םירגסנ רפסה-יתב ויה תישפנה םתבהקהו הברה םתונלבס
 וימוסריפו ,בערה תומוקמב רקיב ,יקסני'צשל בקעי ,"טניו'ג"ה לש דחוימה

 תדחוימ הצעומ ןמיז "תוברת" זכרמ .ץוח תונותיעב ודהדיה םידממה לע
 .בצמהמ אצומ שקבל ידכ .1928/29 -- ט"פרת םידומילה-תנש תישארב
 ךוניחה לש ולרוגל הגאדה תא "הרזעה תובא" תובילל רידחהל הסינ אוה
 וקפתסה םה ;חורבש םירבדל תומוטא וראשנ םהינזא הלא ךא ,ידוהיה
 .רפסה-יתב ידימלת ליבשב הנזהה לעפימל הרזעב

 תועצמאב גישהל הלע ףוס-ףוס .ח"צרת תנש עצמאב תצק ץרפנ חרקה
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 ,דואמ תמצמוצמ הבצקה .ןייטשלימ קחצי ,היבאראסיבב "ןשיידנופ"ה להנמ
 הז םוכסש ןוויכמו .ייל ףלא 350 לש ךסב ,תודסומה תונועמ קדבל תוחפל

 ךתמל הוולתנ ,הז חטשב םיפוחדה םיכרצה תצקמ קפסל ידכמ היה רעזמ

 ליבקמ םוכס קדבה ךרוצל וסייגי דוע תודסומהש ,שרופמ יאנת םוכסה
 היינעה היבאראסיב יבגל ךא ,הנובנו הבוט הצע ,ןכא .אפוג םוקמב ךכל

 הדימב ,ץפשל הלע בר ישוקב .תיתואיצמ אל התיה התקוצמב תססובתמהו

 .ךכל םיקוקז ויהש תונועמה תיצחמכ -- ונייה ,תונועמ 27 ,דבלב תיקלח

 הנושארה הנשה -- רמולכ ,(1940) ש"ת תנשב היה הזמ עורג הברה
 המויקל הנורחאהו ,וז ץראב תודהיה תעיקשו ןילופ לש התוטטומתה רחאל

 העיגה אל ראלוד 2500 לש ךסב "טניו'ג"ה תבצקה .היבאראסיב תודהי לש
 "דוסיה-ןרק"ל םוכסה תא ריבעהל שקיב "תוברת" זכרמ .התדועתל ללכ
 םיאפקומ ויהש ןרקה יפסכמ הרומתה תא לבקי אוהש תנמ לע ,םילשוריב

 .ךכל ומיכסה אל הינמורב "טניו'ג"ה חוכ-יאב לבא ,הינמורב ןמז ותוא

 יתימאה ךרעהמ םישילש ינשכ לש ד ספה -- התיה בוריסה לש ותועמשמ

 -יתב ירומ תואמשכ ,ףוס-ןיאל ןתמו-אשמה ךשמנו ךשמנ ןכל .ראלודה לש

 .הלוכ היבאראסיב לע תרוכה הלעש דע ,לכ-רסוחבו ינועב םינותנ רפסה

 לבקתנ (1941) א"שת ביבאב קרש ,וז המוגע השרפב רתויב ץיינעמהו
 -ועתל עיגהל לכי אל .ןבומכו ,ץראב "דוסיה-ןרק" תפוקל םוכסה ףוס"ףוס

 -יפסכ וראשנ ,ןאכ ןהילע דומעלמ ענמנ רבחמהש ,תונוש תוביסמ .ותד
 הינקסע ידירש תושרל ודמעוה אל ףאו "דוסיה-ןרק* תושרב הלא הלצה

 ,הצרא םייתניב ועיגהו האושה תמיאמ סג ךרדב ולצינ רשא "תוברת" לש

 .היבאראסיב תודהי לש תינחורה התשרומ תחצנה םשל םלצנל וצרש



 תיזכומה הכשלה לש קחדה-תולועפ

 תויורשפאו ירמוחה הבצמ לע םג דומעל רבכ ןתינ ליעל רומאה לכמ
 טעמב אל התיה היולת וזשכ ,תיזכרמה "תוברת" תכשל לש היתולועפ

 רקיעב תוססובמ ויה הלש דוסיה תוסנכה .הלאה םיינעה ךוניחה תודסומב
 "סמו רפסה-תיב סמ) םירומהו תודסומה ,(רבח-ימד) םיפינסה תומורת לע
 תוניחבה יניינע רודיסל טאלוסנוקסירויה תואצוה יוסיכ םשל ,םירומה
 .םבל תבדנו יפסכה םבצמ יפל לכה -- ,(םירומל םייתנשה םירושיאהו

 ,םירופיכה"םוי-יברעב "תורעק" לש לעפימה גהנוה םירשעה תונש עצמאמ
 ,"תוברת-לש-עובש"ה לצונ םעפל םעפמ .לבחה יבושי תיצחמכב ךרענ היהש

 םיפסכ ףוסיאל ,ירבעה רפסה-תיב ןעמל הרבסה עסמל ורקיעב דעונ רשא

 ,תובוחב םינשה לב היורש הכשלה התיה ללכ ךרחב ךא .הכשלה תבוטל

 רמוחו דומילה ירפס תא הסיפדמ התיה ובש ,סופדה-תיבל ןהו הידבועל ןה
 תומזי ינפמ העתרנ אל ,הישעמב הז בקע הלובכ התויה םע ,םרב .יתרבסה
 הבושחו תיחרכה הלועפ חינזהל אלש ידכ ,הנמיה ושרדנש רתויב תוזעונ

 .יהשלכ

 .דומיל-ירפס תאצוה .א

 התיה ,ץוחבמו םינפבמ .הלעמל הטמלמ רתויב הילע וקחדש תולאשה תחא

 וז הרטמל .ידוסיה רפסה-תיב ליבשב םייללכ םידומילל דומיל-ירפס תאצוה

 הקיפסה רשא ,"הלוכסא" םשב תדחוימ םירפס תאצוה הכשלה דיל הדסונ

 "יגל דומיל-רפס ,ןובשחל דומיל-ירפס 4 :תוטעמ םינשב רואל איצוהל

 3%.(ונמע") תירבע הירוטסיהל דומיל-רפסו ("םלועה תא עד") היפרגוא
 ומיאתהל היה חרכהה ןמש) רמוחבש ךב לע דיפקהל ועבתנ םירבחמה

 רפסה"תיב להנמ ,קנאלב אבא היה הלא דומילירפס השש לש םרבחמ .2
 ותגאד ךותמ אלא ,רכש םשל אל וז תיצולח הלועפל םתרנ אוה .הקבונאמורב
 קרו ,רמוחה תנכהב םינש קסע קנאלב .ודיתעו םלשה ירבעה רפסה"תיב לרוגל
 םירומה תא דומילה ירפסמ השולשל ףתיש סופדל הנקתהה לש ןורחאה בלשב
 -- "ונמע") רשטּוק בקעי ('ג התיכל "ןובשחה") בונאלבּוק .מ :םיקיתווה

 רפס-יתב לש תונושארה תיקלחמלו םייממע רפס-יתבל תילארשי הירוטסיה
 .((א התיכל -- *םירויצב ןובשחה") ץראווש קחציו (םיינוכית

]583[ 
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 לעפימב .ילארשיצראה דוסיה םג בלושי (תיתלשממה םידומילה תינכתל

 יבגלש (גנילרטש תוריל ףלאל בורק) ייל ןוילימ יצחמ הלעמל עקשוה הז

 ררוע לעפימה .ידמל ןוגה םוכסל היה בשחנ היינעהו הנטקה היבאראסיב

 הדימב וב ךומתל ולדתשה הלאו ,םינקסעהו םירומה תובילב הדהא ישחר

 תקוצמש אלא .תחא לכ תוריל האמ ריחמב ,תוינמ תצפה ידי-לע התואנ

 דומילה"ירפס רתי תאצוהו ,הלועפה תקספהל האיבה תואבה םינשה

 .הילאמכ התחדנ ,ןוכיתה "ופסה-תיבל םירסח ויהש ,םייללכה תועוצקמב

 לש םתוחתפתה תגרדמו ילאמרונה םמויק לע הערל עיפשה רבחה ,ןבומכ

 םרג ,תירבעב םימיאתמ דומיל-ירפסב רוסחמה ןכש .םיינוכיתה רפסה-יתב
 .םייללכה םידומילהמ ולא-יאב תינושל-וד הטיש תגהנהל חרכהב

 הכרדהו חוקיפ .ב

 .הכרדההו חוקיפה ויה ,התמדוקמ הכרעב התוחפ אל התיהש ,היינשה הלאשה
 ,ירבעה רפסה-תיב לש ומויקל תונושארה םינשה 3-ב יכ ,ליעל ונרכזה רבכ
 הכשלה דיל רידס הכרדהו חוקיפ ןונגנמ לעפ ,ה"פרתל דעו ב"פרתמ

 לעפ דוע ,סללה המלש רפוסה ,ןושארה חקפמה ."תוברת* לש תיזכרמה

 .ךוניחל טארוטקרידה דיל "תירבעה תיתלוכסאה הדעווה" לש התוכמס חוכמ
 .יקסלבר דוד :דבלב "תוברת" םעטמ ,ולעפ וירחאל .ןכמ רחאל הלטבתנש

 הניחבמ ןגראמו ךירדמכ -- ןורחאה) ןייטשנייו קודצו ןמרסאו בקעי
 .(תירוביצ

 תונושארה תויעבה תחאל ךפה עובק ינוגריאו יגוגאדיפ ךירדמ לש ורדעיה
 הזה לדחמה .ידירוי-ינידמה בצמה םע והשלכ רשק אלל -- תאזו ,הלעמב

 תונש לכב תיזכרמה הכשלה הנותנ התיה הבש ,תירמוחה הקוצמה ךותמ עבנ
 ולטיש ,תויצראה תימואלה תונרקהמ "תוברת" לש התעיבת .התלועפ

 הרשכהב ןמצע ןהל הנופצש הכרבה ללגב ,הזה יפסכה לועה תא ןמצע לע

 ןבוריס ,םרב .ןוצרב ,םנמא ,הלבקתנ ,רגובמהו ריעצה-רודה לש תינחורה
 ,ןהיתולועפ תולובגמ תאצל םילשוריב תויזכרמה תוכשלה לש טלחומה

 תונכוסה ףא ןכמ רחאלו ,המצע תינויצה הלהנהה .ןיינעה תא ולישכה
 .אל ותו ,םיפסכ ףוסיאל םהה םימיב התיה הנותנ ןתעד ,תידוהיה

 היבאראסיב התכז ,םישדוח השולש לש רצק ןמז ךשמלו ,דבלב םיימעפ

 היה ט"פרת תנשב .ץראה ןמ םילוגד םיגוגאדיפ לש םהירוקיבמ תונהיל
 דילש תוברתלו ךוניחל זכרמה תוחילשב ,(לגיבא) לגייב .א השמ הז

 תוחילשב ,(זורמ) םואבנזור והילא ר"ד -- א"צרתבו ,םידבועה תורדתסה

 ןפואב לצונ םתושרל דמעש רצקה ןמזה .ל"קהקה לש תיזכרמה הכשלה

 תויגוגאדיפ תובישיב ,אפוג תודסומב םירוקיב ידי"לע ןה  ,ילאמיסכמ



 ע'פרת ,גרבנייטש הרוחי םש"לע הכואילכ "תוכרת" היפנמינה לש תיעיכרה הקלחמה ידימלת .195 'פמ

 4 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב



 םנמכ ה רש

 1929/29 -- ט"פרת ,הקורוס "תוכרת" היסנמינה לש יעיכרה רוזחמה .194 'סמ
 ,ןורטיח .ד (ד ,ץכ לאפר להנמה (6 ,רנרל .ב (5 ,ןורטיח .ב (4 ,דרובלג .ח (3 ,ןילמרכ (2 ,ריכזמה (1
 טנאגרילוג ןורהא (1] ,רוש היסומ (10 ,(רבעשל להנמה) רנלה יבצ ר"ד (9 ,קינלוקש היזוב (8
 לדנייש (17 ,יוהיז אלל (16 ,לדנאג (15 ,ךרח האל (14 ,ךרח ןויצ-ןב (13 ,ןמרוג קחצי (12 ,(יניתרב)
 ,דיסח ןורהא (22 ,ןמרקוצ הירא (21 ,ןייטשנורב הינמ (20 ,גרבנירג לדיא (19 ,הבוד'זור (18 ,ןמלג
 ,רלכאמ (27  ,יקציניו הטיא (26 ,הירוטסיהל הרומ (25 יקסדורב קחצי (24 ,תיניטאלל הרומ (3
 ,לקנרפ הינוס (32 ,רוש היתב (31 , <. . סחנפ (30 ,ןמטחוש יכדרמ ברה (29 ,סיבוב רתסא (8
 .יוהיז אלל םירומ (35--38 ,ןמרוג בייל (3 ,קינמיליק המלש (3

 (\4 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב



 923 ינוי -- כ'פרת זומת ,ןמרקאב "תוכרת" היסנמינה לש 'גו 'ב 'א תוקלחמה ידימלת | .195 'פמ
 ,ּוקסַאנאפטש ,ארירש הינמ ,גנירַאלאצ לואש ר"ד ,אריפש רדנסכלא : םירומה ,לאמשל ןימימ ,זכרמב
 ,ןמלה הינוס ,קאבונ ,("תוברת" לש דעווה ר"וי) ץיבוקרב יול ,רגרב בקעי להנמה ,ןמרב םירמ
 .ןהכ השמ

 .ןמלה הינוס 65 ,רגרב בקעי להנמה (4 ,יקסבאינר'צ .ד (3 ,יוהיז אלל (ו--
 .יוהיז אלל (7 ,ןוזדוד םירפא (6

 (4 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב



 1927 -- "פרת ,'ב-- א תוקלחמ ,הניטוראטב היפנמיגה .197 'פמ
 והיעשי (4 ,לאטנזור הילדג להנמה (3 ,יוהיז אלל (2  ,ןייטשנורב (1 : םירומה ,לאמשל ןימימ ,זכרמב
 .יוהיז אלל (5 ,יקציניז

 1928 -- ח''פרת ,בונישיקב "רור"ןגמ" תירבעה היסנמיגה לש ןושארה רווחמה .198 'פמ
 ; גרבנירג .ז ,(בבל) .בובל .י ,יקסניבוד .א ,קניפרוג .י :1 'ש ,לאמשל ןימימ ,הלעמל הטמלמ

 ,תינמרגל הרומ ,'ץידיינ ,ןוביל םוחנ להנמה ,הקיליא ,דומלמ .ז ברה ,בונאלבוק .מ - םירומה :2 'ש
 ,ןוזרביל .א ,תינמורל הרומ ,סיר .א ,יקסנאינרמ ,טרּוגלָא ,םיובלפא .י ברה -- םירומה: 3 'ש ; ךוברווא .1
 -- 'ץיבוקדרומ ,קסופ .י  ,רשטוק בקעי ררושמה ,סרוקנארק .צ : הנוילע ,4 'ש ; קוילסיק .א ,לדייפ .י
 .(ןאצלאב םייח דימלתה רדענ) .(ןורוד) רוטקפס .לא ,סיבוט .רי  ,ןייטשניבור .י ,תיתפרצל הרומ

 (4 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב
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 1927/28 -- ח"פרת ,טשַאלּוקראמב תירבעה היפנמיגה לש ןושארה רוזחמה .200 'פמ
 להנמה ,ךובסייו .מ ,ןייטשדלוג .י ,(רבעשל להנמ) ןבתכ .ב ר"ד : הנוילע ,ן| הרוש ,לאמשל ןימימ
 ,היראלאפ .ר ,סקוא 'בג ,ןמטכל .מ :2 הרוש ;ןמסא ,ןמדלפ ר"ד ,דרובצראווש ,רנלה יבצ ר"ד
 :4 הרוש :; יקצדורוג .מ .זילמרכ 'בג ,קילגי'צש באז :3 הרוש ; םיובנייו .מ ,יקספולפ 'בג ,ךובסייו .א
 .ןמצלוג .א ,ןייטשנזייא ,ןיקלֶא .מ ,רפולפ ,ןמסייו ,וראלוא ,ןייטשרפוק .ל

 1929/30 -- ןי'רת ,טשאלוקראמב תירכעה היפנמינה לש ישילשה רוזחמה .201 'פמ
 דוד להנמה ,ןייטשדלוג .י ,יקצדורוג .י  ,רגניסיל .ל ,ןייטשדלוג .י : הנוילע ,! הרוש ,לאמשל ןימימ
 :זכרמ ,2 הרוש ; גרבנירג .י ,טיול .ח ,ןמטיור .ח ,(ןרות) םיובלגיז םייח ,ןמדלפ ר"ד ,דלפלמיק
 ,ןוזדוד .ד ,ןמרפייא ,יקספולפ 'בג ,רלאימ 'בג ,ךובסייו ,רדלימ .ח ,(רודנב) יקסרדנב .מ ,דלפנזור .ר
 ,גרבנזייא .י  ,ןמצלוג .ד ,(רבעשל להנמ) ןבתכ .ב ר"ד :ההנותחת ,3 הרוש ;ןמטרוב .ש ,רלג .י
 .(רבעשל להנמ) רנלה יבצ ר"ד ,ןייטשרפוק .ז ,היראלאפ .ש

 4 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב



 כ"'צרת -- כ'ערת ,רַאדְנַאבב תירבעה היסנמיגה לש םירשעה"לכוי תדעו .202 'סמ
 ינורפע .מ (3 ,גרבנדלוג לאוש (2 ,ןילוח (! : הפצירה לע | הרוש ,לאמשל ןימימ ,הלעמל הטמלמ
 דוד (8 :2 הרוש ; קינליטסּופ צ"ב (7 ,יוהיז אלל (6 ,קינשופאש היסוז (5 ,טיח םולש (4 ,(קי'צנורופ)
 לארשי (13 ,ןמצראווש יבצ להנמה (12 ,בורטסיפ דוד (11 ,ןהכ ןרהא (10 ,יוהיז אלל (9  ,יקסנא'זורפ
 ,ןילרמ .ש (17 :הנוילעה ,3 הרוש ; ןמרדניו (16 ,יוהיז אלל (15 ,רקידמרברד םירפא (14 ,קנאלב
 הרש (23 ,יוהיז אלל (22 ,ןמצראווש רתסא (21 ,יוהיז אלל (20 ,הניכופאל .ביי (19 ,ןילרמ 'בג (8
 .גרבצראווש דוד (27 ,יוהיז אלל (26 ,ןיצנירפש לחר (25 ,רקידמרברד 'בג (24 ,קנאלב

4% 

 1934/ר"צרת ,רפסהיתיבל שדח ןיינב תמקהל ןארוקיפב "תוברת/ ףינפה דעו .203 'פמ
 ,תרגיא באז ,ןמסיז .מ ,ןוזנורהא צ"א ןמסיו .נ ר"ד ,ןמזולג השמ :םיבשוי ,1 'ש ,לאמשל ןימימ
 ,ןמזוג שובייל ,ןמכירב היסוז ,רנרל יכדרמ : םידמוע ,2 הרוש ; ךוברווא רתלא ,(רלג) רהוז לאיחי-השמ
 .תהק לדנמ ,טחוש םולש ,ןמדירפ בקעי

 יסנמינה ירומ | 204 'פמ
 ידימלת םע הצירוגזב "תוברת"
 1938 -- ה"צרת | ,'ו | הקלחמ
 "ומה םיבשוי ,לאמשל ןימימ

 ,לדנאג .ד  ,לדנאג .רי :םיר
 ,םיקאנ .ז להנמה ,אפסכ-רוט .ד
 .אפסכ"רוט ןורהא ,קיטוק .ל

 4 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב



 4 היתוכרעמב תידוו היה היבאראסיב

1

 

0

 

0
6
5
 

0
5
1
-
0
0
4
 

5
-
ו
 

₪
 

0
 

9006 

₪50 

0

6

 

(
6
 
!
₪
0
4
0
 

ש,
 ף
(6
 ל
1
.
2
 
א
ש
 
ס)
 פ

 ₪6( 

04
6 

₪
0
0
 

0(
 

0
6

 

/
₪
0
0
 

₪
6
 

06
 

6

 

ש
א
 

(6
0 
₪
0
0
 

4א
4 
(₪
0 
5
0
 

גש
 
(1
0 

 ץ
ש
ב
 
:
 (
.
6
)
0
0
)
 

ו(
 ש
ש
א
 

(9
6 
/
6
0
6
0
 

אס
 ג
(9
0 

66
8 
(
4
2
-
 

5
6
 

(0
0 
.
ו
א
 

ם
 

(1
2 
'4
%6
06
 
ש6
% 
ל)
0 
1
 

66
8 
(61 
1 

6א
6 
(8
1 
]
ג
 
0
5
.
0
 
21
 
1
0
0
2
 

6
 
(6
1 
/1
\6
.4
00
א6
\ 
ש
ו
 
(1
 
66
0%
 
וט
 ט
(6
1 
.4
05
6 

(1
? 

2
0
0
0
0
6
 

ש
+
 

ז)
 ז

0
0
0
0
6
 

4
4
5
 

ז)
0 

₪
 

(6
 
:2
 
0
6
 

:]
ם(
-\
זא
 ה
0
4
0
8
 

(8
 
0
0
0
6
 

6
 
(
 
6
0
 

6
5
 
(9
 
'4
אש
\\
 ם
66
46
 
(6
 
)
ו
ז
א
 
אש
וש
-ט
 

ל)
 
'.
00
א6
.2
א6
 
|
וס 
 ט

(6
 
*'
(-
.6
10
0\
 

4

 

ש,
 א
(1
 
:1
 
₪
 

0
0
%
 

0
1
 

0
6
 

0
0
0
0
8
 

>
-
א
-
0
-
-
 

'
0
-
.
 

₪ 

4
 

1

 

0
 

0
-
6
4
 

907 

 סי



 5 היתוכועמב תידוהיה היבאראסיב

 ר"ד .םינוש םירוזאב םייגוגאדיפ םיסוניכב ןהו ,םירוהה םע תושיגפו
 .הדשה ירעמ הרשע-תחאבו בונישיקב ,תודסומ םיעבראב רקיב דבל םואבנזור

 הכרדה דסומ גיהנהל "תוברת" הצלאנ עובק הכרדה דסומל ףילחת ןיעכ
 ויהש ,יזברמה דעווה ירבחו םירומ המכמ בכרומ ,תובדנתהב יביטקלוק
 ,ץיקה תשפוחב ופכת םירוקיבה .ךרוצ תעל םיפינסהו תודסומה תא םירקבמ
 תרגסמ ךותב ולעפש םירומה ןיב .האבה םידומילה-תנש תנכהל רשקב

 קחצי ,יקצּואנירג יבצ ,קנאלב אבא ,תרגיא באז :ויה ,הזה דסומה
 קחציו קינמיליק המלש ,רטיפ קחצי ,ןמרדייל חונ ,בורּבּוד ללה ,יקסבוניבּוד

 . ץראווש

 ןימזהלו תירמוחה ותקוצמ לע רבגתהל זכרמה חילצה 1937 ראוני תישארב

 -יאב םיפוחד םירוקיב םשל ,םיחרי השולשל קינמיליק המלש הרומה תא

 ,יטפשמה וצעויל רשפאל זכרמל ול הלע ןכ .חופיט ינועט רפסה-יתבמ ולא

 תוזוחמב תויסנמיג ולא-יאב םירוקיב עסמ ךורעל ,טפואהנזור לאומש

 םמיע ואיבהו תומוקמב חורה בצמ תא ולעה הלאה םירוקיבה .ןופצה
 לבגומ ןמזל יערא תולועפ ויה הלא ,םרב .וויק ןהלש תויבויח תואצות

 תנשמ לחה קר הרתפנ ,התומילשב ,דימתמה חוקיפה תלאש וליאו ,דבלב

 .1937/38 -- ח"צרת ,האבה םידומילה
 תובוח ללכמ םינשה לכ האצי אלש ,"תוברת* לש תיזכרמה הכשלה

 הציפק" ןיעמ תושעל הטילחה ,אפוג הכשלה ידבועל ךכמ הברהו ,םירבטצמ

 השעמה תומילש םשל המישמה תא עצבל דבלבו ,תע התואל "תינושחנ
 הנמתנ ,יניתרב .א.ק ררושמה ,הקורוסב "תוברת" היסנמיגה להנמ .הלש
 ומוקמב) בונישיקל וז הרטמל רבעוהו םיירבעה רפסה-יתב לע חקפמל
 יללכ ריכזמ תעכ ,בונישיקמ ןומצע"גרבנסייו יבצ ,היסנמיגה להנמכ הנמתנ

 הנושארו שארב העבנ וז הלועפ לש התויחרכה .(ןויצל-ןושאר תייריע לש

 דעוימ היהש ירקיעה דיקפתה דבלמ ןכש .הרטמ"לופכ יגוגאדיפ לוקישמ

 תודהיה ידומילב תומלתשהל םיסרוק ןגראלו תוסנל וילע היה ,יניתרבל

 ףא הז ךרוצל .הארוהל ויה םהיניעש םיריעצ ליבשב תיגוגאדיפ .הרשכהלו

 תונכהב ולחהו ,יהשלכ התואנ הרוצב ןוישר תונוטלשה םעטמ גישהל הלע

 לש ירמוחה וכצמ -- השקה ןמזה די התלגתנ ןאכ ךא .םיסרוקה תחיתפל
 הרשכה םיימואלה וניריעצל דוע המסק אל ןכילעו ,לפשב היה הרומה

 הכימת רדעיה -- היה ףסונ ילילש םרוג .רבעבכ הארוהה תונמוא תארקל

 םידימלתה טועימ .םידומילה ןמז תפוקתב םימלתשמל זכרמה דצמ תירמוח

 .הזנגנ תינכתהו ,חתפיהל ולכי אל םהש ,ךכל איבה םיסרוקל ומשרנש
 םושמ -- ,שממ םייח תלאשל העש התואב הכפהנ טארוטקורטסניאה תמקה

 לש ילכלכה הלודלד :ךוניחה לעפימל ביבסמ הרצונש .השקה תואיצמה
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 הדבכ התיהש ,םירוהה לע דומילה-רכש תסמעמ ,תידוהיה היסולכואה
 .םירומה רוביצ עבתנ םהלש םימוצעה תונברקהו אושנמ

 חוקיפה תדובע התיה הרידס ,ש"תב םידומילה-תנש ףוסל דעו ןאכמ

 םיעצמא תגשהב םעפ ידימ ולגתנש םיישקה ףא לע ,רתויב יוצרה ןפואב
 ךתינ תיזכרמה הכשלה לא שדח חוכ תפסותל תודוה .ךרדה"תואצוהל וליפא
 תורבוח לש תורדס המכ תאצוהב לחוהו ,הלועפה יפנע ראש ביחרהל היה

 אבוימה רפסה לש וריחמ ןכש .םינוש םיליגמ םידימלתה לש תימצע האירקל
 .ידמ היה רקי ,הנידמה עבטמ לש דוריה ךרעה חכונ

 םידימלתל הנזה לעפימ .ג

 ימורדה רוזיאה לכ תא דקפש בערהו ח"פרת ץיקב תרוצבה ליעל ורכזנ רבכ
 דיל ,הנגראתנ "תוברת* לש התמזיב .היבאראסיב לש יזכרמה רוזיאהמ קלחו

 -יתב ידימלת תנזהל תדחוימ הדעו ,בערה יעגפנב הכימתל יזכרמה דעווה

 תרזעל יזכרמה דעווה .בגאו .ןכמ רחאלש םינשה בורב הלעפ רשא ,רפסה

 ןוגריאמ -- רקיעב ךא ,ץראל ץוחמ ועיגהש תוכימתמ דימת הנהנ םיעגפנה
 הבידנ דיב ותכימת תא איצממ היהש יי,הניטנגראב היבאראסיב יאצוי
 "תיב ידימלת לכל םיירהצו רקוכ תוחורא ןתמב האטבתה הנזהה .רתויב

 םמצעמ םימרות ויה תלוכי-ילעב םירוהה ןכש ,והשלכ לדבה אלל ,רפסה

 תומוקמ לכב טעמכ ןגרוא הז בושח ילאיצוס לעפימ .תואצוהה יוסיכל
 ."וציו, ישנ תדעו םע ףותישב םישנ ידעו ידי-לע ,הבר החלצהבו ,בושיה
 הניחבמ ןהו תיכוניח הניחבמ ןה ,אפוג תודסומל הכרב ןמיס היה ךכב
 .תירוביצ

 םירומל ץיק-תובשומ .ד

 .הירומ ןעמל הנגריא "תוברת"ש ,ץיקה-תובשומ לעפימל עדונ יתוברת ךרע
 ירה ןיבש טייקה-ריע -- הרטאוו-הנרודב (1930) צ"רת ץיקב התיה ותליחת
 הבשומל הל ויה תובוט תולעמו תויורשפא המכו .הניבוקובב םיטאפראקה
 ףילחהל ;תיפסכ הניחבמ ףא ,רתויב םיחונ םיאנתב חונל :הרומה יבגל
 ךורעל ;הנשה ךשמב תכרפמהו השקה הדובעהמ האירבמ הביבסב חוכ
 םע םירשק רושקלו שגפיהל ;רידנו רדהנ ףונמ תונהילו הביבסב םילויט
 ןמז ךשמב וחומב ולעש ,תונוש תולאשמ תולאשב תועד ףילחהלו םירבח

 ןיא ןדיא עדנדיילרעגנוה יד ךפלעה וצ טעטימַאק לארטנעצ רעשירָאזיווָארפ" האר 3
 .1929 ,ווענעשעק ."טכיראב -- 1928--1929 -- עיבאראסעב
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 יפמו םמצע םירבחה יפמ םינוש םיאשונב םינוידו תואצרה עומשל : ותדובע

 .ץוחה ןמ ךכל דחוימב ונמזוהש ,םיבושח םיצרמ

 המושיר היה ,וז הנועב םירהה תביבסב םילייטמהו םישפונה יוביר ףא לע
 תחא אל .תידוהיה תוירוביצב דחוימב ,םוקמב בטיה רכינ הבשומה לש
 התיה תרומזתהש רחאל ריעה ןגבש תובחרה וא תורכיכה תחא הכפה

 הריש םשל תרתלואמ המבל ,תמדקומ העשב היתועפוה תא ,ליגרכ ,תמייסמ

 הלהקמהו וז העשל "חצנמה, עיפוה ךא .תימצע האנהל ,תידוהי הרמיזו
 תוארל ףאו ןיזאהל ינוג-בר להק ןאכל ךשמנ רבכו ,רישב החתפ תרתלואמה

 תוגאד לוטנ ,רחא םלועל התוממורתהו התוימשגמ שפנה תוקרפתהב
 .םוי"םוי

 הרדוסש ,תואבה םינשה לכל טעמכ תרוסמ הבשומה התשענ צ"רת זאמ
 -וקובב םיטאפראקה ןיב רשא ןַאּבוקאיו גנולופמיק טייקה-תורייעב תופילח
 תא רדסל ןתינ אלשכ ,הנידמב םירטשמ"יפוליח תנש ,ח"צרתב .הניב
 םעפה) בונישיק תואובמכש םימרכה ןיב הכרענ איה ,הניבוקובב הבשומה
 הכימת זכרמה ידי"לע הנתינ הז ףלח .(םירומה תורדתסה םע ףותישב
 .ךכל םיקוקז ויהש הדשה ירעמ םירומ המכל תילאודיבידניא

 םידימלתל יתוופס לעפימ .ה

 תוירוביצה תוירפסה בור תריגס ידיל איבה הנידמב םירטשמה ףוליח

 וריחמ הלע םייתניבו .ךשוממ ןמזל תולוענו תומותח וראשנ ןהו ,תוידוהיה

 לש ותלכיל לעמ ,הנידמה לש עבטמה ךרע תדירי לשב ,אבוימה רפסה לש

 תירבעה תירבה" התנענ זאו ,ירבעה רפסל שוקיבה אופיא לדג .ארוקה

 -דתסהלו "תוברת"ל יש תרותב האירק-ירפס ,ח"צרתב ,חולשל "תימלועה

 ןמ ומלענ םירפסה ןמ הברהש ,םירקמ םנמא ויה ."ץולחה"ו רעונה תויור
 ראשנש המ לבא ,תימשרה הרוזגצה טבש תחת ורבעש רחאל ,חולשמה
 .הלוגל הבר הכרב וב היה הטילפל

 המתרג ,ירבעה רפסל ןואמיצה תא תוורל ידכ ךכב יד היה אלש רחאמו
 תדקונמ הירפס תאצוה לעפימב ,ט"צרתמ לחה ,המצע "תוברת"
 תורדס שולשב תורבוח תרוצב העיפוה הירפסה .םינוש םיליגמ םידימלתל

 -- "םיגחל תורושת" ;ךרה ליגה ליבשב ,םינוטרק יבג לע ,"םירגרג")

 המכ הללכ הרדיס לכ .(םירגוב םידימלתל -- "םיבנע" ; דעומו גח ימיל

 ,המזי הברה ועקשוה לעפימב .עובק דעומב הז רחא הזב ועיפוהש ,םירפסמ
 .רתויב םילוז ויה האצוהה תורבוח לש ןריחמ ןכש ,םייפסכ םיעצמאו למע
 דצמ הבר הרכהל הכז לעפימהו ,םידימלתה לע דואמ הבבחתה הירפסה
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 לש חקפמה לע תלטומ התיה האצוהה תכירע ."תוברת* ינקסעו םירומה
 .יניתרב .א.ק ,רפסה-יתב

 םירגובמל יתורפס לעפימ ו

 :אוהו ,םירגובמל יתורפס לעפימל םידימלתל יתורפס לעפיממו

 ,תורפס יניינעל יזכרמה דעווה תמב -- "דצה ןמ" ןואטיבה תאצוה .א

 תינבת .לאטנזור .ז ,יקציניו .ד ,יניתרב .א.ק תכירעב -- תוברתו ךוניח

 הנכות .תרדוהמ האצוהב םירוט-ילופכ םידומע 60 -- הפקיה ,4% תרבוחה

 : םיירוקמ תורפס ירבד ;העש יעינעב םיישאר םירמאמ :ןווגמו רישע

 ןורחאו ;הארוהו ךטיח יניינעב םירמאמ ; םירפסו םירפוס לע תומישר

 ז כ ו ת ה
 וםכינש סלש /לטנזור רז - דתה מ:וז ה ע ש ב

 רפס /יוו.ד -- ץרירבעה ;רטיסרביגואה
 יב ויק -- םירפסה

 / טומי יכ ןולא- גרבנדלוג יכדרפ:תורפס יוכבד
 / (ריש) םימיה ןוזחמ - רשסוק בקץי
 םייח/ ןדמחמ ידוהה -- לפנזור ז
 / (םביריש) הדגאו המתס -- ןוזניבר
 יגיתרב -פ / םימיה הלאב -ןיטשניו *
 א מכוה 'ח / (םיריש) היברסיבב תוליל --
 .תונטיק =

 :תומישר / תוהוגנו םיטויס - ינבוחוד י.ב:םירפוסו םירפס
 רט :ב - "ההד. לומת- לע ."םידוא- לע
 -פסה לש היגולותנאה. לע :י קס ני שס
 "לובגה לע המחלמה- לע ,"תידוהיה תור
 .-ת ס :א :וקל תחתמ !יני ת רב ל -
 .םידדצ ידצב - יד

 םברוג םכיגה - ןייטשרפוס 'ל:הארוחו ךונה
 הביתה - ט ג א גריל וג א / יכוניח
 .סרוקה -- בו קינדמ -ב / ס"היבב הכרת
 7- דרג + ר"ד : םיטוקיל / ןוילעה יממעה
 .ריאמ והאירקה דומילב תוירקיעה תוטישה
 .בוקרב קחצי :םירנונה ןוגראל -- ןאמרש
 .יכוניח .םרוגכ לארשי ץרא = יסס

 לש ירבעה ביתכה תלאשל - יל גל ג א:ת ו י ע ב
 יס צינ'רו .ד/םיינימור םייטרפ תומש
 העונתל ןויכרא :ינויצה סרגנוקה תארקל --
 .תירבעה

 רבב "תוברת, לש יזכרמה רעוה תולשפמ :ה ע ו כ ת ב
 תצלש זרולבוי / תודסומב בצמה / היברס
 ./ ונתכשלב / םכביכסמו זרודסומב /וגחוה
 .תימלועה העונתב / הנידמב
 .'תרופרומ / לבקתנ / תכרעמה "לא םיבתכמ

 לטנזור ז יסציניוו.ד יניתרב ק:תכרעמה ירבח
 שט." זר תוביב א / בוגיציפ

 ."דצה ןמ" תרבוחה ןכות .52 'סמ
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 תולועפמ : יזכרמה דעווה תולועפמ :העונתב השענה לע הריקס -- ןורחא

 תודסומב השענהמ ;(ריכזמה זו"וד יפל) טאלוסנוקסירויהו תיזכרמה הכשלה

 הברה דועו :תימלועה העונתב שחרתמה לע ;(חקפמה ח"וד יפל) םביבסמו

 םירזוחה יפד תא םיאלממ ויה הכ דע גהונה יפלש ,םהינימל תועידיו םיטרפ
 .םינקסעלו םירומל ןמזל ןמזמ םיחלשנ ויה רשא ,"תועידי"ה ילעו

 רמוח לש ודיצל רחבומ יתורפס רמוח לש חלצומ ףוריצ ןאכ היה ,ןכא

 .לוכ ןוצרל תרבוחה יהתו ,העשה תויעב תא ףקשמ ,ילאוטקא

 הלקתג ,התרוהכ אלש ,התדיל .היינשה תרבוחה לש הלרוג היה ןכ אל

 -יפוליחל םרג רשא ,דעומ לש ודּוח לע הלח התספדה תמלשה .ער לזמב
 ,היבאראסיבל מ"הירב תואבצ וסנכנ וב ,םויה הז .םיעיתפמ רטשמ
 לבחה תא תונפל הווטצנ רשא ,ינמורה אבצה לש ומוקמב ,1940 ינויב 8
 אל ףאו היארוקל אל ,תרבוחה רבכ העיגה אל ,ןבומכ ."היסורדאמא* ןעמל

 .הירצויל

 םישימחה לבויל ,גרבנדלוג יכדרמ ררושמה לש ויריש רחבמ תאצוה .ב
 ,הנידמב רערועמה ןמזה תוביסנ לשב גחוה אל בגא רשא ,ולבוידגח .ולש

 הרייעה יווהל ותונמאנב ןייטצהש .גרבנדלוג .הלוכ היבאראסיב לש הגח היה

 םע ,הרישעה ותוירופב אילפה ,דחוימה הפונ ןווגל ותוקיבדבו תיבאראסיבה
 ץבוק וא ןותיע היה אל .רפסה"יתבב הארוהה עוצקמב ברה וקוסיע לכ
 אל גרבנדלוגש ,שידייב םאו תירבעב םא ,הצופתה יבחרב והשלכ בושח

 םג ויארוק לע דואמ בבחתה גרבנדלוג .רישב ןהו רופיסב ןה ,וב ףתתשי
 ותריש רחבממ ןושארה ץבוקה תעפוה .תיסיסעהו הקלחה ונושל ללגב

 .הכרבבו הצרעהב הלבקתנ

 בקעי ררושמה לש ויריש ץבוק תעפוה וז האצוהל תצקמב המדק .ג
 .ליעל תורכזנה תוביסהמ גחוה אל אוה םגש ,םישישה ולבויל ,רשטוק

 רבע םשלש) הינאווליסנארטבש הרושימיטב "תוברת" ידי-לע אצוה ץבוקה
 "תוברת" לש העויסב (בונישיקב םדוקה וירוגמ םוקממ ררושמה םייתניב
 .היבאראסיבב

 וכ המייקתנ ,שטולמה ןונגסה לעבו שפנה-ןידעו עונצה ,הז בגשנ ררושמ
 דע ,הסידואב דוע התיה םתדיל ,ץבוקבש ויריש בור ןכש .הריצי"הנשמ
 הניארקואמ לובגה תא וחירבה תעשבש אלא .םיחרזאה תמחלמ ץורפל

 רשטוק לש  אלפומה ונורכזל תודוה .דיה-בתכ ונממ דבא היבאראסיבל

 אורקל ךישמי אוהש ,והשלכ קוספב חותפל היה ידו ,הפילעב ך"גת עד")

 ויתוריצי תא רזחשל ודיב הלע ,(וירחאל םגו דומעה ףוסל דע ונורכז חוכמ
 .ינושארה דיה"בתכב ,םנושלכו םבתככ



 יקציניו דוד 00

 ופנעתהו ופעתסהש ,הלא תוברת ילעפימב הראפתהו החבתשה "תוברת*
 .ךוניחה חטשב הדיריו הקוצמ תעל אקווד בוט ןמיסכ ,ש"תו ט"צרת תונשב
 .תונורחאה םינשב הצרפנש ,תירבעה תיזחה תא רצבל הדיב הלע ךכ ידי-לע

 ריעצ הסינ בונישיקב "תוברת" לש תויתורפסה היתולועפל ליבקמב

 טשראקובב ולהא תא עקתש ,(ילכימ) ינבוחוד .י.ב היבאראסיבב םירפוסה

 םיקהל ,םירפוסה תחפשמ ברקב דבוכמ דמעמ ול שוכרל קיפסה רבכשו
 העיפוה ,"תוברת" ,הנושארה תרבוחה .ךוניח יניינעלו תורפסל ירבע ןוחרי
 .טשראקובב "תוברת" זכרמ תאצוהבו ותכירעב ט"צרת רייא שדוחב

 :השדחה המבה תרטמ הרדגוה תכרעמה רמאמב

 תא םסרפל הינמור תולגבש דדובמה ירבעה רפוסל תורשפא תתל
 ונואמצ תא הווריש ןנער ירבע רוניצ -- ידוהיה רעונל ;וחור ירפ

 המב -- הרומלו ;ידוהיה ונמלועב תורסנמה ןמזה תויעב תא תעדל
 .ירבעה ךוניחה חטשב תוקדוצה ויתועיבת תא עימשי הילעמש

 לש אשיב אניע ינפמ -- םש יוניש) "ביתנ* ,היינשה תרכוחב
 לע תכרעמה ונתוא הדימעמ בוש ,ט"צרת ןוויסב העיפוהש ,(תטוטלשה
 :היתונווכ

 םתוא ןמזל ,םנוממשו םנואפק תגועמ םיטעומה ונירפוס תא איצוהל
 הליפתל וררועתי ךכ ךותמו םסומלוק םלא תא בבודל ,דחא קדנופל
 תא חפטנ .ךשמהל גאהנ .םייקב קפתסנ אל .רוביצב הריציל ,רוביצב
 אלל .םינושארה םהידעצ תא ןנוכנו םדדוענ ,םירי עצה תוחוכה
 .הינמורב תירבעה הריציה תרשרש דילחתו קרפתת תושדח תוילוח
 .הנוסיחב ,הלושיחב םיצור ונאו

 בור תא השדחה המבל ביבסמ זכרלו ךושמל ךרועה ידיב הלע םנמאו

 ,תרגיא .ז :ןוגב ,היבאראסיבמ הלא תא דחוימבו ,הנידמב םיירבעה םירפוסה
 .ןמכוה .ח ,יסדה .מ ,ינבוחוד .י.ב ,גרבנדלוג .מ ,יניתרב .א.ק ,ןימינב .ד
 .םירחאו רשטוק בקעי ,ןמלצ .צ ,ןח .מ ,(ןרות) םיובלגיז .ח ,ןייטשנייו .י

 ופיצ םהו ,םיירבעה םיארוקה דצמ הדהאבו בר ןוצרב ולבקתנ תורבוחה
 תיילע) ץוח יניינעבכ םינפ יניינעב תינידמה תכובסתה בקע ,םרב .ןכשמהל

 ץחלה ןכו ,ךלמה םע וקבאמו "לזרבה רמשמ" ימשיטנאה רעונה לש ובכוכ

 התוא הינמור העלקנ הבש ,(תירלטיהה הינמרג הנידמה לע הליעפהש דבכה

 ,ללכב םידוהיה ייח תא התשע ,היינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל ,העש
 הילאמכ תינכתה הזנגנ זאו .דוע אושנ ילבל ,טרפב םייתוברתה םהייחו
 .הקספנ תואבה תורבוחה תעפוהו
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 סידיחי לש תוברת ילעפימ

 ירוטסיהה חרוכה לע הרבסה תרבוח ,"תוברת תביש -- ןויצ תביש" .א
 -מה תאמ ימואלה וננוזח תמשגהל תוכילומה ,תואמסיסה יתש לש ןגוזימב
 ."תוברת" זכרמ לש ועויסב ד"פרתב האצוה תרבוחה .רקמילק בוד סדנה
 השע ,ץראב עקתשהש "ןויצ-תביח" ימימ בונישיקמ קיתו ינויצ ,רקמילק
 .דוסיה-ןרק לש תישארה הכשלה תוחילשב ואצומ ריעב ןמז ותוא

 *תודליה תודח" םשב םירענלו םידליל םירופיס לש תדקונמ הרדיס .ב

 ריאמ הרומה תאמ (יםשה שודיק"ו "הנתמ בל* ,"ןמענ רימזה" ,"דיחי ןב")
 --ד"פרת תונשבו ןמרקאב םיקיתווה םירומה םע הנמנ ץֶאראטס .ץֶאראטס
 .רפסה-תיב ידימלתל האירק רמוחב ןורסיחה תא אלמל הסינ ה"פרת

 רפסזיתבל ארקמו דומל רפס ,ןייטשדלוג רשא ר"דל "הנייגיהה תרות" .ג

 ןייטשדלוג ר"ד .ו"פרתב תיטרפ המזי ךותמ אצוה רפסה .םעלו םיינוכית
 תא אלמל ץלחנו ,בונישיקב "דוד-ןגמ" היסנמיגב םירומה לגס םע הנמנ
 ,םיקיתעה וניתורוקמ לצא יוצמ ותויהב .הז גוסמ דומיל-רפס לש ונורסח
 םיירבע םיחנומ ,ומצע לשמ שדחל ףאו ,םכותמ תולעהל ןייטשדלוג ידיב הלע
 .ונתפשב ןכמ-רחאל ושרתשהש ,האופרה תרותב

 [ןייטשדלוג] בהז-ןבא םהרבא תאמ תרבוח ,"ץראה לע היה לובמה* .ד

 הניחבמ חיכוהל הסינ רבחמה .ו"פרת תנשב רבחמה תאצוהב ,בונישיקמ
 .ןוימדה םלועמ בואש ונניא לובמה רבדש ,תיעבט

 תוכתוח תויאר איבה רבחמה .סיקריס ףסוי-לארשי תאמ "השמ רפס" .ה

 ח"פרת תנשב בונישיקב אצוה רפסה .רבדמב בתכנש םירבד רפס לע
 ."ץ"מ לארשי ןרק"ל שדקוהו

 -יתב לש תוהובגה תוקלחמב הקיתעה תורפסה דומיל-רפס ,"תואמגוד* .ו

 רפסה-תיב ירומ -- ןייטשדלוג .יו םותי ףסוי ברה תאמ ,םיינוכית רפס

 .םירבחמה תאצוהב ט"פרתב עיפוה רפסה .טשַאלוקראמב ןוכיתה

 הפטה ירבד) "בל ןויגה רפס" (1 :ןוסלריצ בייל-הדוהי ברה ירוביח .ז
 ,תובושת) "בל יכרעמ רפס" (3 ,(הפטהו הכלה) *הדוהי בל רפס" (2 ,(םינוש
 ב"צרת ,ט"פרת תונשב רבהמה תאצוהב העיפוה הרדיסה .(םימואנו םישורד
 ,דבוכמה ברה לש וטעו וחור-ירפמ קלח ויה םירפסה .בונישיקב ו'צרתו
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 "תומ םיפסונ די-יבתכ וראשנ דוע ותחתמאב .רודה ילודגמ דחאכ םסרפתנש

 תא ומתס ברה לש יגארטה ותומו היינשה םלועה תמחלמ .סופדל םינק

 .הלא די-יבתכ לע םג ללוגה

 היצפצנוק ומצעל רציו ך"נתה רקחב וימי לכ דקשש ,ליכשמ ידוהי .ח
 ןאצלאב ןויצ-ןב היה ,םיאיבנה תפוקת ימי ירבדבו ך"נתה עדמב השדח
 "רוקמ" תאצוהב ,איצוה ו"צרת--א"צרת תונשב .בונישיקב םינויצה יקיתוומ
 *םינושאר" יריש לעו היצפצנוקה לש באה ינינב לע תורבוח המכ ,ולש
 -ובמו םיבשּוימ ,תיארקמה הרישה תרותל חתפמ רותב ,תותלדב םיכורע
 ,ןתנוהיו לואש לע דוד תניק ,לאומש םא הנח תריש :וללכ תורבוחה .םירא

 -- (םשה ינא) םש"א ןעמל ,הרובד תריש ,ינימי"ןב שוכ ירבד לע דוד תריש
 רשא לבב אשמו סומעו לאוי תואובנ ,וניזאה תריש ,לאקזחיב 'כ קרפ לע

 :רבחמה תעדל .ץומא-ןב והיעשי הזח

 היהש דובכהו השודקה ישחרב קפס ליטהל ןיאש פ"עא םינומדקה
 לש תודמה ב"למ םיאור ונאש יפכ ,וענמנ אל ,שדוקה יבתכל םבלב
 ,ך"נתה תואחסונ תא ןקתלמ ,ילילגה יסוי יבר לש ונב רזעילא 'ר
 םיארומאה כ"חא ושע תאזכ .תאז ושרד ןויגההו בוטה םמעטשכ
 .ארמגה תואחסונל םינואגה כ"חא ושע תאזכו .הנשמה תואחסונל

 -- ןכלו

 םיבישמה םיכרדו תודמ ךינתב תולגל ויניע תא 'ד ריאהש ימ ,תעכ
 תוגה תא שובכל ול רוסא -- -- -- םינושארה ורדהו וויז תא ול
 .'הצוח ךיתוניעמ וצופי' .וביל

 ,היואר בל תמישל "השדחה היצפצנוק'ה התעשב התכז אל ,םנמא ,םא
 ינויע רמוח שמשת איה ,יכ"נתה רקחמה תומדקתה רואל ,ןנד ןדיעבש ןכתיי
 .עוצקמה ימכחל

 (בונבל) ןונבל םייח הרומה תאמ םידליה ייחמ הזחמ ,"הלואגה ידלי" .ט

 ךותמ ,רבחמה לש ונויסנ ירפ היה הזחמה .1932/ג"צרת תנשב ותאצוהבו
 ליאמזיא זוחמ) דארגלוב ריעבש "תוברת" רפסה-תיב ידימלת םע ותדובע
 .(היבאראסיב םורדבש

 והילא תאמ ,ןלטב לש ויתומישרמ ,"דחא ינומלא םדא-ןב ימי-ירבדי .י
 .בונישיקב 1933-ב ותאצוהבו [קוטשנייו] ינפג

 סיכ ןולמ" תאצוה התיה ומז ותואב ךרע-תלעבו הפקיהב העונצ .א"י
 ןאצלאב בייל -- ויה וירבחמ .בונישיקב ז"פרת תנשב "ינמור-ידיא-ירבע
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 -ומיש .ןאצלאב סחנפ ר"ד ,א"לביש ,וכרועו ,טפאהרּוו ךינה קיתווה הרומהו
 רזעל היהו ותוליעי תא דיימ חיכוה ,ינושל-תלתה ,הז אטוז-ןולימ לש ותויש

 .וישרודל בר

 "אסיבב *לארשי תדוגא" ריכזמ) םיובלפא ףסוי תאמ "תדה ינינפ" .ב"י

 "ךורע-ןחלוש" ןיעמ הווהמ רפסה .ח"צרת בונישיק ,ותאצוהבו (היבאר

 .םידימלתה תנבהל ראובמו רצוקמ יתטיש

 םייתורפס םיצבקב וטע-ירפ תא םסרפמ היהש ,יניתרב .א.ק ררושמה .גיי
 ולש םירישה רפס רוכב תא ,דיחי ץמאמב ,ט"צרתב איצוהל הכז ,םינוש
 בל"תומימחב ץבוקה תא ולביק ירבעה רוביצהו םירפוסה להק ."ההד לומת*
 היבאראסיב לש ינחורהו יתורפסה הפונ תא הראיפש ,ותריש ךרע תרכהבו
 .תידוהיה

 *תימלוע תירבע תירב, לש העויס

 םבצמ תפרחהו הינמורב ימשיטנאה ןוטלשה ססבתה םע ,ח"צרת ףרוחב
 תירבה" לא הרזע תשקבב תונפל "תוברת* הצלאנ ,םוקמה ידוהי לש ילכלכה

 התוא סראמ תישארב הנמיז "תירבה" .לארשי-ץראב "תימלועה תירבעה
 םינקסע ,םירומ ,םירפוס -- היבאראסיב יאצוי תא תדחוימ הפיסאל הנש
 ,דלפנזור .א ר"ד ,ישארה הריכזמ ."תוברת" רפסה-תיב לש רבעשל םירגובו

 ץראב הנורחאל רצונש השקה בצמה לע םיטרפ םיסנכתמה תעידיל איבה
 לש תיזכרמה הכשלל הפוחד הרזע שיגהל ךרוצה תא שיגדהו ,םאצומ

 הדעוול .הלא םיפורט םימיב התוחילש תא אלמל לכות ןעמל ,"תוברת"
 לארשי ,סללה המלש ,ןמכיפ בקעי :וסנכנ וז הרטמל הרחבנש תדחוימה

 ,בורבוד ללה ,ןורטיח קחצי ,יקסריווקס לארשי ,ןייטשנייו קודצ ,ןמרב
 .רציז בודו רטכש הרובח ,(ינורקע) ןמרקא יבצ ,ןוזדוד םירפא

 לקהל ןתינ ותרזעבש ,עונצ יפסכ לעפימ ריבעהל הלע הדעווה ידיב

 רקיב רשא ,בהז-ןבא ירא ריפוסה .תיזכרמה הכשלה לש התקוצמ לע תצקמב
 ובושב דחוימב לעפ ,בצמה עור לע דמעו הינמורב הנש התוא יאמ שדוחב

 ,דחוימ עצבימ ץראב ןגרוא זא .הרזעה תשחהלו לעפימה תבחרהל הצרא
 הכרבש ,רפסה"יתבל יש תרותב האירק-ירפס חולשמ -- ,ליעל רבכ רומאכ

 .וב הנופצ התיה הטעמ אל

 "תוברת" יליעפמ סוניכ טשראקובל ןמוז בהז-ןבא לש ורוקיב תונמדזהב

 תירבע תירב"ל תיצרא תורדתסה דוסיי םשל ,םינושה הילכח לע ,הינמורב

 ,(היבאראסיב) ןייטשרפוק .לו יִקציניו .ד ,יניתרב .ק :וב ופתתשה ."תימלוע
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 "ימיט) גרבנזור ר"ד ,(ץיבונר'צ) ךילרַא ר"ד .(יסאי) הקשורטפו ןייטשרוב

 ר"ד ,ןיזנגמ ,יקסעבלז .ג ,(ילבימ) ינבוחוד .י.ב ,יקסבוכרוא .מ ,(הרוש

 אל וז תיצרא תורדתסה לבא .דועו (טשראקוב) רלפסיר .י ,קיטוק .מ

 .יהשלכ תישממ הלועפ חתפל הקיפסה

 "תוברת" תרזעל ץלהנ םיובנירג קחצי

 לש התליפנו היינשה םלועה תמחלמ ץורפ רחאל ,(1939/40) ש"ת ףרוחב

 ברקב תוחיתמה התלע ,תוצעומה-תירב ןיבל הינמרג ןיב התקולחו ןילופ

 "תודסומ השק ועגפנ לכ שארב .איה ףא הרבג הקוצמהו ,היבאראסיב ידוהי
 לכלכל דוע הל ןתינ אלש ,"תוברת" לש תיזכרמה הכשלה םכותבו ,ךוניחה

 רקיבש ,תינויצה הלהנהה רבח ,םיובנירג קחצי .הטפשמכ ,הישעמ תא
 הנענ דיימו "תוברת" לש הבצמב דחוימב ןיינעתה ,הינמורב העש התוא
 הכימת הל איצמהל ץלחנו ,טפואהנזור .שו יקציניו .ד ,היגיצנ תשקבל

 אלש ,תלחגה לע רומשל זכרמל ול הרשפיאש איה-איה .תדבוכמ תיפסכ

 דע -- רמולכ ,םידומילה-תנש ףוס דע התלועפב ךישמהלו תע םרטב ךעדת

 .דחואמו דכולמ רוביצכ היבאראסיב תודהי לש המויקל הנורחאה הנשל

 בונישיקב "דוד-ןגמ" היסנמיגב בולוקוס םוחנ רוקיב

 בולוקוס םוחנ תימלועה תינויצה הלהנהה שאר-בשוי לש ותוהש לגרל

 אישנ ,ןוסלריצ ברה תשקבל הנענ ,צ"רת ולסכ ז"ט -- א"י ,בונישיקב

 .ויחופיט דלי התיהש ,"דוד-ןגמ" תירבעה היסנמיגב רקבל ,"לארשי"תדוגא"

 היבאראסיבב תינויצה תורדתסהה שאר"בשוי תייוולב םשל עיגה בולוקוס
 ןכו ןישבמ .א ר"ד טשראקובב תינויצה היצארדפה גיצנ ,דנאילרב המלש

 .רדהו החמש בורב דסומב לבקתנ אוה ."יבכמ" ירבח ןיבמ דובכ-רמשמ
 ברה וינפב רקס ,דבוכמה חרואה תא ךריב ןוכיל םוחנ להנמהש רחאל

 םילושכמה ףא לע םיבורמה ויגשיהו דסומה לש ויתודלות תא ןוסלריצ

 סנ לע הלעה םידימלתה דחא .ותוחתפתה ךרדב וינפל ודמעש םיידירויה
 .תירבעה ןושלה תאייחהל בולוקוס לש ךרובמהו םוצעה ולעפ תא

 לש התלהנהב ,םידליה-ןגכ רקיב ףאו דסומהמ ראמ םשרתה בולוקוס
 וימשר לע .םהיקחשמ תא הארו םידליה םע חחוש .רשטּוק"ןיזח האל תננגה
 םירוקיבה רפסב םשרש ,םירבדב םיארוק ונא דסומב ורוקיבמ בולוקוס לש
 %%דסומה לש

 דתנש ,וירבד םוגרת ךותמ סוגרת אלא ,בולוקוס לש תירוקמה ונושל וז ןיא <
 ..21.12.1929-מ 2184 ןוילג ,בונישיק ,"טייצ רעזנוא" ןומויב ומסרפ
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 ומש תא אשונש דסומב הנושארל יתרקיב בטישיקב יתוהש ךשמב
 הרוצ םינכמ ונא וכש ,הז םש ."דוד"ןגמ" ,ונלש הנידמה למס לש
 שדוקה תא םג ןייצמ אוהו ,םדק-תונשמ דּוע ונלצא חרזאתה .תמייוסמ
 .וניתודלותב תראופמה הפוקתה ןורכז תא ונינפב שדחמו לוחה תא םגו
 יתעמש ,למס םגו דלש םג שמשמה ,"דוד-ןגמ" םשה לע םלוא
 ,ירעצל .בורקמ והריכהל יתונרקס הלדג ןכל .בונישיקב ןאכ הנושארל
 .תאז יל ושריה תוביסנה אלו ןמזה אל ,הברה וב תוהשל יל ןתינ אל
 ,יתחכונ *דוד-ןגמ" היסנמיגב ירוקיבב יתיארשו יתעמשש טעמהמ ךא
 ,לכב ןאכ תטלוש דוד-תפש .דסומה תא ואולמב םשה םאות המ דע
 חורה ןאכ איה -- דודיתיב תוכלמ לש התייחתל תימואלה הפיאשהו
 תא ןהו םירומה תא ןה ,דובכה-ןנעכ ,תקבוחו תעקובה תיזכרמה
 ,םיזראב רמוגו םידליה-ןגבש םינידעהו םיכרה םיליתשהמ ,םידימלתה
 ואיבה "הבישי"הו "הרות-דומלת"ה ,"רדחה" .םיחקפמהו םירומה
 ןאכ תרכינ ,ינש דצמ ;"הרותבש רואמ"ה תא ,דחא דצמ ,ןאכל
 ,'וכו םייללכה םידומילה ,השדחה היגוגאדיפה לש הלודגה העפשהה
 ויהש ,יתעמשמה ךוניחהו תושונאה-ללכ יעדמ תא וסינכה רשא
 דסומהש ,ענכושמ ינא .םינשיה ךוניחה-תודסומב םינש ךשמב םירסח
 -קבאמל םירשכומ ,תוברת ילעבו םימלש םידוהי לש רוד אציי הזה
 .הלמה לש רתויב בוטה ןבומב ידוהי םייח

 לש ויתודלותל םינותנ ולא-יא תולעהל ןידה ןמ ליעל רפוסמל רשקב

 בא-םחנמ בונישיק ,4 'סמ 'תוברת" תרבוחב ואבוהש יפכ .הז ראופמ דסומ
 :1928 טסוגוא -- ח"פרת

 תרבח י'ע א"פרת תנשב הדסונ "דוד-ןגמ" תירבעה היסנמיגה
 .ןוסלריצ .ל .י ברה לש הביטאיציניאה י"פע "לארשי-תדוגא"
 תא דחאל הרטמל םהל ומש םידסימה .ימואלז-יתל -- הנויבצ
 .תשדחה תוברתהו םייחה תושירד םע הקיתעה תיתרוסמה תודהיה
 י"פע םייללכה םידומילל תועשה דבלמ ,היסנמגב ועבק הז םשל
 הדימב תודחוימ תועש ,םיינוכית רפס יתבב תיתלשממה המרגורפה
 ,דומלת ,הדגא ,הנשמ ך"נת :םייתדהו םיימואלה םידומילל השודג
 תבוח" "הקזחה די" .ע"ש) תודהיה רסומו תוכלה יקספו םיניד
 .('וכו *תובבלה

 תא םיפידעמ ,רתויב םיישפחה לש וליפאו ,םיעודי םירוה"יגוח
 -יתדה חורה ינפמ םהידלי תא הב םיכנחמו "דוד-ןגמ* היסנמיגה
 .הב ררושה ימואל

 תירבעה תורפסלו רומג ןוטלש היסנמיגב תטלש תירבעה הפשה

 תא םירקבמו לארשי ץראמ םיאבה םיחרואה .דחוימ רודמ עצקוה
 .הרומג תילארשיצרא הניפ הב םיאצומ "דוד"ןגמ" היסנמיגה

 תוקלחמ עברא ןב יממע רפס תיב םימייקתמ היסנמיגה די לע
 התינכתו החורל לכב המיאהמ םהלש המרגורפהו ,יתפומ םידלי"ןגו
 .היסנמיגה לש

 יממפה ס"היבב ,םידימלת 30 םידליה-ןגב ודמל וז דומיל-תנשב
 תיעיברה הקלחמה ידימלת לכ .םידימלת 180 היסנמיגבו 140 -
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 .םייתלשממ םיטאקיפיטרס וז הנשב ולביק יממעה ס"היב לש
 ט'זדובה וישכעו ץוחה ןמ תירמוח הרזע ילב הדסונ היסנמיגה

 םיכנחמהו םירומה רפסמ .ייל ףלא תאמו םינוילימ ינשל הלוע הלש
 .22 -- הבש

 : תונושלב הרישע הירפס היסנמיגה הל השכר רצקה המויק ןמזב
 ליבשב םירקיו םיבר םירישכמ ,תיתפרצו תינמרג ,תינמור ,תירבע
 .תובר תופמו תונומתו ילקיסיפ טניבק

 -וגאדיפל דחוימ רודמ צקוה היסנמיגה לש תינימשה הקלחמב
 םג םירמוגה םידימלתה תא רישכהל ידכב ,היגולוכיספו הקיג
 .רפס יתבב הארוהל

 .תילגנאה הפשה םג היסנמיגב גהנות האבה דומילה-תנשב
 היסנמיגה תא ורמג .ןושארה הרוזחמ תא היסנמיגה האיצוה וז הנשב

 הפשב ללכה ןמ תאצוי תונייטצה) םייח ןצלב (1 :וללה םידימלתה
 ןרהא יקסניבוד (3 :יבצ סרוקנרק (2 ;(תירבעה תורפסבו
 :בקעי ץייטשניבור (5 :(תועיטצה) בקעי בוכל (4 ;(תונייטצה)
 רוטקפס (9 ;באז גרבנירג (8 ;ףסוי קניפרוג (7 ;עשוהי קסופ 6
 .לאימחרי סיבוט (10 ;רזעילא

 -יקב ירבעה רוביצה ברקב בושח םוקמ וספתש ,ךרעדיבר תוברת-יעוריא
 וכרענש ,(רמועב ג"לו םירופ יפשנ -- םרקיע) םייתנשה םיפשנה ויה ,בוניש
 .ריעבש םיבושחה םינורטאיתה ימלואב "דוד-ןגמ" תודסומ ידימלת ידי-לע
 ,היסנמיגה דוסייל הנש תואלמב ,ב"פרת רמועב ג"ל םויב ,םהבש ןושארה

 ,תילאקיסומה החיתפה רחאל ,ןושארה קלחה .ימו א לה ןורטאיתב םייקתה

 םויסו אובמ ירבדב ,"יאחוי-רב ןועמש יבר לש ינחורה ופוצרפ"ל שדקוה
 .םידימלת רפסמ תופתתשהבו ןאצלאב םייח דימלתה לש

 "שכה םינלוסהו דסומה תלהקמ ידי-לע ורשוה רשא םיירבע םירישל ץוחמ

 ועיפוה ,'ץיבוקרבו (ןמרּב) יאדר .ח ,ןמרטכש םהרבא םידימלתה ןיבמ םיינור
 ,ינירו'ג .'גו יקסרוג .ל.י םידוהיה ,טשראקובב תיתוכלמה הריפואה ירמז
 ,(ינלומוגוב לשרה םשב הקורוסמ ואצומ) ת"יאה הריפואב רמז דיתעל
 םירופ ףשנב .טשראקובבש הריפואב חצנמ דיתעל .ץייב ןרתנספה יּווילב
 .בובל-ןמדירפ ץראב עודיה רמזה םג עיפוה ג"פרתב

 "אתותימ וא אתורבח וא, ,סללה המלש םירפוסה לש םיירוקמ תוזחמ וגצוה
 תשיגפ"ו "םירופ תודועס יתש" ןמרב לארשי לשו יקסראק לש ויּומיבב

 תמסרופמה התרומזת החצינ הלא לכ לעו .יקסרוג לש ויומיבב "ביבאה
 .בונישיקב "יבכמ"ה לש

 לאבב תיובעה היטנמיגה לש היתודלותמ

 םילודגהו םיבושחה תודסומה דחא ,ץלָאּבב תויסנמיגה לע םיבושח םינותנ

 לש לבויה ןוילגב המסרפתנש המישרב םיאצומ ונא ,היבאראסיבב רתויב
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 הבתכ) 1936 ראורבפ שדוחמ 4000 'סמ ,בונישיקב "טייצ רעזנוא* ןומויה
 הכיפהמה רחאל תועובש השימחכ ,1917 לירפאב 14-ב :(ן"ק .ל .י תאמ

 לש ותושארב םוקמה ינקסע לש הנושארה הבישיה המייקתנ .היסורב
 דסומה םייקתה הליחתמ .םוקמב תירבע היסנמיג דסייל טלחוהו רטפאג .א

 ,ידוהי אל ,ימוקמ גוגאדיפ לש ותלהנהב תיתלשממה היסנמיגה ןועמב

 ,וז הרטמל דחוימ ןועמ שכרנ הנושארה הנשה ךשמב רבכ .יקסנָאסַארקסוו
 רחאל .'ב המוק וילע המקוה ,דסומה לש ותוחתפתה םע ,ןמזה ךשמב רשא

 .בונישיקב העודי תינויצ החפשממ ,יקסניבוד סירוב להנמכ ןמזוה ןכמ
 .ץכ לאפרו ןיקראמות והיעשי -- םילהנמכ דוע ושמיש וירחא

 ,רטפאג .א :1935/1936 דע ,ןמזה ךשמב ושמיש דעווה שאר-יבשוי רותב
 ירבח םע .טיור .א -- הנורחאלו ןמזיור .ב ,ןוספיל הילדג ,קויסארק השמ

 -- ררופ .םינגס -- ןמרַאוואפ ר"דו .קויסארק .י :הנורחאה הנשב ונמנ דעווה
 .מ ,ראיטכד .י ,ןאגאק .א -- ןכו ,קשמה להנמו רבזג -- וקלּוג בה ,ריכזמ
 .ןייטשנייו .מו םובגנט .מ ,לּוטנזור .ג ,ןמטכל .ש ,ןייטשראייפ .א ,ןיקסּורבוד

 ,ןמביילג ;רטפאג השמ ,דרוב .ש :1935/36 תנשב ונמנ םירומה רבח םע
 ,ןייטשרפוק .ל .ןמרגנאל ,ןוסבוקעי 'בג ,ןיקראמות 'בג ,ביורטנייו ,ןמזורג
 "ןגב :1935/36 ,הנורחאה הנשב םידימלתה רפסמ .םירחאו קינמיליק .ש

 139 -- םירענל היסנמיגב .104 -- ידוסיה רפסה"תיבב .40 -- םידליה

 .תודימלתו םידימלת 459 -- לכה-ךסכ .176 -- תורענל היסנמיגבו

 הקורוסב היסנמיגה לע הלילעה

 לש ינודזה חצרה לע (482-3 'מע ,נ"היבב גוציי קרפ) ליעל ונדמע רבכ
 רמשמ ישנא ידי-לע ותפתנש ,1932 ראגני תישארב הקורוסב םיריעצ השש
 לע םינפה דרשמ הרוה ךכל ךשמהכ .תוצעומה-תירבל םחירבהל לובגה

 הריעצה ,חצרה תונברקמ דחאש הנאותב ,םוקמב "תוברת" היסנמיגה תריגס
 תווצ םע התנמנ וליאכ .םזינומוקל הדהאב הדשחוה רשא ,ןאצּואקרַאד הקבר

 אפוג ןאצּואקרַאדל עגונב ןה ,תינודז היידב התיה וז .דסומה לש םירומה

 תמאהש תורמל .הז דסומב ללכ וכנחתה אלש ,םיחצרנה ראשל עגונב ןהו

 דסומהו לוועה ןקות אל .םוקמב ורקיבש ,ןוטלשה יחקפל הריתי החכוה החכוה

 -רשו הלשממה שארל שגוהש ריכזתב .תועובש המכ ךשמב רוגס ראשנ

 לע הלילעה תא "תוברת" הכירפה ,הגרוי יאלוקינ רוסיפורפה ,ךוניחה

 אל לע ררגנ יכוניח דסומש ,ךכ לע התורמרמתה תא העיבה ףא .היסנמיגה
 תאבומה הלשממה שאר לש יתעד תווח .ןודז-תנווכ ךותמ ,וז תחלקל רבד
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 ,ןוטלשה לש תיתימאה ותנווכ לע רוא תכפוש ,ל"נה ריכזתל הבושתכ ,ןלהל

 3% קרשו לחכ אלל

 "תוברת" תידוהיה היסנמיגה תריגס תא רשאמו רזוח ךוניחה דרשמ
 רחאמ ,יזוחמה ןוטלשה תועצמאב םינפה דרשמ תארוה יפל ,הקורוסב
 ברקבש ,חיכומ היסורל רובעל םידוהי םיריעצ הברה דצמ ןויסינהש
 ףא לע .ילאגופירטנצ םרז לעופ הקורוסב תידוהיה היסולכואה
 תויוברע תתל םתלכיב ןיא ."תוברת" היסנמיגב םירומה יצמאמ
 ביטקלוקה ךותב םתויהב ,היסולכוא התוא לש םידליה יכ ,תוקיפסמ
 םכוניחשו םרז ותואמ םידדובמ תויהל םייושע ,םהלש ידומילה
 .הנמאנ חורב ןווכי "תוברת" היסנמיגה תרגסמב

 םידימלתל והשלכ קזנ רפסה-תיב תריגס ידידלע םורגל אלש ידכבו
 דצמ הארוה הנתינ ,םיירבעה םידומילב ןהו םייללכה םידומילב ןה
 רשא ,"תוברת" היסנמיגה לש תודימלתהו םידימלתה לכ יכ דרשמה
 םנוצר םא ,ומשהיי .תויתלשממ הניחב-תודעו ינפב תוניחבל ּושגינ
 הפשה תארוהל .תיתכלממה היסנמיגב ןיינמה ןמ םידימלתכ ,ךכב
 .התיכ לכל עובשב תועש שולש ושדקוי תירבעה

 רחאלו ,ןידה תא וילע לבקל ,ןבומכ ,לוכי היה אל ירבעה רוביצה

 היסנמיגה לש הלרוג לע ןוידה רבעוה "תוברת" דצמ תופסונ תויולדתשה
 תבישי .ךוניחה דרשמ דילש ("טננאמרפ לּויליסנוק") תדמתמה הצעומל

 תילאיול תוישיא ,ורטומ-וקסלודאר 'פורפה לש ותושארב הלהנתה הצעומה

 "תוברת" זכרמ לש יטפשמה ץעויה :ועיפוה םירוגינס רותב .תדחושמ יתלב

 םהרבא ר"דו ןורטיח קחצי הקורוסב "תוברת" חוכ-אב ,טפואהנזור לאומש
 לכ תא ךירפהל וחילצה הלא .טשראקובב םינויצה יגיהנממ ,ן"שבמ

 ,ךוניחה דרשמ ידיקפ ידי"לע ואבוה רשא םילוקישהו תוששחה ,תומשאהה
 .דסומה לש ותבוטל הלפנ תדמתמה הצעומה תערכהו

 ,םינתיאו םינייוע תוחוכ םע םיבצע טרממו ךשוממ יד קבאמ הז היה .ןכא
 .היה ןכו .איבל ןוחצינה ףוסש הנומא ךותמ ודוסיב זעונ ךא

 אווש-ייותיפ ינפל רעונה

 התכיה םזינומוקל הדהאה יכ ;רמאיהל ןתינ תואיצמל שחכתהל אלש ידכ

 העדות רסח היהש ,יאבאראסיבה רעונה ןיבמ םיגוח ולא-יא ברקב םישרש
 ךכל םיירקיעה םימרוגה .הינמור יקלח ראשב רשאמ רתוי .תימואל-תידוהי

 תוימשיטנאה ,הינמורב ינויצקאירה ןוטלשה דצמ רומחה יוכידה :ויה

 .5.3.1932 .362 'לג ,טשראקוב ,"הרטסאונ הירטשאניר" יפל .5
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 תוכימס םצע ןכו -- דמולה רעטה ברקב דוחיב -- תכלוהו תרבוגה
 .תוצעומה-תירבל ןילובגה

 ןכא יכ ,הנומאה תא הלא בלב רידחהל החילצה תיטסינומוקה הלומעתה
 לשו תיתימא הווחאו קדצ לש ,תימואל תוריח לש רטשמ לובגל רבעמ םקוה

 ,היבאראסיבב ידוהיה רעונה .תלוזה לש ולוצינ אלל .לכל אלמ ןויווש

 המודמה רואהמ רוונתסה .וגוצרכ דיתעב וייח תא רדסל םייוכיס לוטנ ותויהב
 .לובגל רבעמ ףקשנש

 -- רפסה יבושימ הברה .ילאּוזיווה דצה םג ןאכ אלימ טעומ אל דיקפת

 תוצוחב תוינומהה תוכולהתל ויה םידע -- תובושח םירע המכ םהיניב
 וא ,דעומו גח לגרל הריתי תויגיגחב וכרענ רשא ,רהנל רבעמש םיכומסה
 יוולמ םיצצופמה םימואנה ,תורומזתה ילילצ .והשלכ בושח ערואמ לגרל

 ,םייקנע םילוקמר ךותמ ורידאהו ועקב רשא ,תומעור תוינכפהמ תואמסיס
 רשא ,הזל רבעמש היסולכואה תובילב םיעוגעגו האניק ררועל ונווכתנ וליאכ

 .אכדמו שגונ רטשמל הדבעתשנו תשדוחמה "היסורדאמא"מ חוכב הקתונ
 ראשיהל -- הובגמ תשרופמה הארוהל תייצל וטנ אלש ,רעונה ןיבמ ויהו

 ברקב תיטסינומוקה העדותה תא קימעהלו שורחל ידכ ,םתבש םוקמב

 םידקהל ופידעה הלא .אורק-יתלבה ןוטלשה דגנ הממוקלו היסולכואה

 רתוי תונמדזה ןיאו .יטייבוסה "ןדעה-ןג" ירעשב ,םמצע תעד לע ,סנכיהלו
 הווהמ אופקה רטסַאינדהשכ ,ףרוחה תנועב לובגה תא חירבהל רשאמ .החונ

 םאו הצירב םא ,ותוצחל ידכ ושרדנ דבלב תורופס תוקד .יעבט רשג ןיעמ
 הפיטעה וזש ,העתמה סנוימדל רבעמ הז היה .ןבל ןידס ףוטיעב ,הליחזב

 "ןדעה"ןג"ב םדיתעו םהייח לרוג תא ,םהמ םיבר יבגל ,תחאכ תלמסמ הנבלה
 םיבהלנ םידיסחב ןומיא תתל גהנ אל יטייבוסה ןוחטיבה תוריש .ןותחתה
 ןוניסו הקידב םשל ,היופכ הדובע םע רגסה"תונחמל וחלוש וללה .הלא

 .רחואמב קר היבאראטיבב םהיבורקל עדונ הז רבדש אלא .(היצארטליפ)

 תנושאוה םירומה תדיעו

 ,ב"צרת תוכוסה גח לש דעומה-לוח ימיכ בונישיקב הסנוכ הדיעווה
 ותופתתשהבו םיחרוא הברהו םירומה ןיבמ םיריצ האמל בורק לש םתוחכונב
 הבשלב הרבסהה תקלחמ שאר --יקצי רט סיב ןתנ רפוסה לש הליעפה

 דבלמ ,הדיעווהמ לוקוטורפ ןיא ונתושרב .םילשוריב ל"קהקה לש תיזכרמה

 התיה הנוש יכ ,עובקל ןתינ םהיפל ,םידרפנ םירצרצק םימושיר ולא-יא
 לת םירסח הלש םויה רדסב .עוצקמ-ילעב לש תודיעו ללכמ וז הדיעו

 הנגהו הדובע רכש לש ,םייעוצקמ םידוגיאל םיינייפואה םיפיעסה ירמגל

 היבאראסיבב עובק היה אל םצעב ירהש .ויתויוכח טרפה לש םיסרטניאה לע



 יקציניו דוד 000

 היה ובש .םוקמה יאנתב יולת היה לכה .תודסומה לכב דיחא הדובע-רכש
 .רוביצה ברקב ודמעמב ףאו דמעומה לש ןויסינבו קתווב ,דסומה םייק
 הארוהה תוחוכל םיאולימה םיבאשנ ויה םירומ תרשכהל דסומ רדעיה ללגב

 ןכ הלאכ .תירבע יעדוי םייתכלממה םיינוכיתה רפסה-יתב ירגוב ןיבמ
 "תוברת"ל תפתושמה הדובעה תכשל לש התורמל רקיעב םיפופכ ויה הלא

 ,שרדנה רכשה תמר תא עובקלו קוספל היה התוכמסב .םירומה תורדתסהלו
 לע ןתמוזאשמה תא הלהינש איה"איהו ,ליעל םייונמה םיטקפסאל םאתהב

 .תודסומה לש םיחקפמה ידעו םע ךכ

 העש התואש םג המ .וז הררחב ךופהל םעטו ןיינע הדיעוול אופיא היה אל
 ןויער םצע .רתויכ רערועמ היה אל ןיידע תודסומה לש ירמחה םבצמ
 -רשיצרא הריווא תארשה ךותו ,םינפבמ רפסה-תיב רוציבל הנפוה הדיעווה
 .יקצירטסיבמ בוט רתוי תושעל לוכי היה אל רחא ,תאזכש .וכותב היח תילא

 בצמה רואל ,םיילאוטקא םייגוגאדיפ םיאשונב תואצרה רפסמ ועמשוה
 בקעש ,לילעב שחוה .תומוקמהמ תוריקס ורסמנו ,רפסה-תיב לש יטפשמה
 ןרקעל הלע אל הכ דע רשא ,יטרפה ךוניחה קוחב תומייקה תולבגהה

 םימיו ,םילודג םירצמב תאצמנ ירבעה רפסה"תיב לש ותוחתפתה ,ןשרושמ
 ןמ עפושה רואה חכונל הזמזמתנ וז הגיאדמ השוחת ,םרב .ול םייופצ םישק

 .םידדועמו םיננעורמ םתדובעל ורזח לכהו .תינבנו תכלוהה ץראה

 תיינשה םיוומה תדיעו

 בונישיקב הסנוכ ,(ה"צרת ןסינב ה"כ) 5 לירפאב 28 ,אחספה תשפוחב

 הרומהו רפסה-תיב לש ובצמ המוי רדס לעשב %%.היינשה םירומה תדיעו

 .ירבעה
 ,הרזשימיטמ דחוימב עיגהש ,רשטו ק ב קעי ררושמה הדיעווה תא חתפ

 .בונישיקב "דוד-ןגמ" היסנמיגה לש התומצמטצה רחאל שדחה ותדובע םוקמ

 תירמחה הקוצמה בקעבש .ירבעה הרומה לש השקה ובצמ לע עיבצה אוה
 העפות יז.הרומה לש ומכש לע הלש לטנה רקיע לטומ היבאראסיבב תררושה

 .1.5.1935 -- 3772 'לג ,בונישיק ,"טייצ רעזנוא" ןומויה יפל .6
 ןמ .הנטקה הרייעבש הז דחוימב ,ירוביצה ולעפו ירבעה הרומה לש ותומד תא 7

 תא ררועמה אוהו םידליה תא ךנחמה אוה : דבל הזימרב ּולו ,ןאכ טטרשל ןידה
 בייח לארשי ךמע רשא לכב השועה אוה :םיברב שרודהו םאונה אוה ; םילודגה
 לכל ישארה ןעמה אוה ;ינחורהו יתרבחה ומויק ןעמל ,ןטקה ומלועב םהב
 ק"הקה ןעמל תוטורפ ףוסיאמו לקשה תצפהמ לחה -- תינויצו תיתוברת היישע
 דבלמ .ק"הקהו ס"יהק לש תוימעפידחה תולודגה תויבגמל דעו ,"ץולחה" ןעמלו
 שרדנ אוה ,הרומה לש "וקוה"סחי" םהש ,רעונלו םידימלתל תוגצהו גח-יעוריא
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 1931/ב''צרת תוכוס מ"הוח בונישיק ,"תוברת" לש רפסה-יתב ירומ תדיעו .201 'פמ
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 "תוברת" לש ץיקדתבשומ .209 'פמ
 ץמאיניהרטאיפ | ,רפסהייתב | ירומל

 1936 -- י'צרת
 ןימימ ,1 הרוש ,הלעמל הטמלמ
 ודרּוב .ש (2 ,ביורט .ל (1 : לאמשל
 (5 ,בורבוד .ה (4 ,קּו'צמיורפ .ל 3
 (7-8 ,קונאשרה .ג (6 ,יוהיז אלל
 יבצו הטיא גוזה (8--9/ ,יוהיז אלל
 ; קינמיליק .ש -- תיזחבו יקצואנירג
 "רוט .א (3 ,יוהיז אלל (1--2 :2 'ש
 .יוהיז אלל (5 ,ןהכ .מ (4 /אפסכ

 הבשומה ירומ תצובק 210 'פמ
 הצירטסיכ רהנה יבג לע הרטאיפב
 :ןימיל  לאמשמ ,1 'ש ,הלעמל .הטמלמ
 !יראג) וינ'המלש (2 ,קו'צמיורפ .ל (1
 .צ (4 ,(שרב) רנרל .פ (3 ,יניתרב
 :ןימיל לאמשמ ,2 'ש ;  יקצואנירג
 (3 ,יניתרב התרב (2 ,ןהכ .מ 1
 ,הנוילע 'ש :,+ (4--7 .אפסכ-רוט א
 2 -- ךליאו ןאכמ ,קונאשרה .ג : ןימימ
 .יוהיז אלל

 1937/וי'צרת גנּולופמיק ,רפסה"יתכ ירומל "תוברת" לש ץיק-תבשומ .211 'פמ
 ,"והיז אלל (3 ,קאשרב הרש (2 .יוהיז אלל (! :הפצרה לע 1 הרוש ,לאמשל ןימימ ,הלעמל הטמלמ
 וןוזרביל ןורהא (8 ,ןמסייו יבצ (7 ,ןמסייו 'בג (6 ,ןמרדייל חונ (5 : םיבשוי ,2 הרוש ; ץיבוקשרה (4
 ןמלז (13 ,רשטוק בקעי (12 ,(יניתרב) טנאגרילוג ןורהא (11  ,יוהיז אלל (10 ,יקסנאילודאר םוחנ (9
 בייל (18 : םידמוע ,3 הרוש ; הטונ לחר (17 ,הטונ השמ (16 ,דומלמ המלש (15 ,דרוב .ש (14 ,לאטנזור
 ,ןמרוה ךורב (24 ,יוהיז אלל (22--3 ,קינמיליק המלש (2ו ,ןייטשנוול 'בג (20 ,ןוזרביל 'בג (19 ,ביורט
 "רוט ןורהא (31 ,יוהיז אלל (30 ,יניתרב התרב (29 ,ךאטַאר קחצי (28 ,המַא (27 ,יוהיז אלל (56
 ייוהיז אלל (36 : הנוילעה,4 הרוש ;יוהיז אלל (34--5 ,רנרל השמ (33 ,אפסכ-רוט הרובד (32 ,אפסכ
 יוהיז אלל (44 ,טנאגרילוג יניפ (43 ,יוהיז אלל (39--42  ,יקסנובאל םייח (38 ,ןהכ יכדרמ (7
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 "יסב "תוברת" רפסה"תיב ירומ 212 'פמ
 השולשכ) 1940 לירפא -- ש"ת ןפינ  ,ןארוק

 (מ"הירבל חופיסה ינפל םישרח
 :1 הרוש ,לאמשל ןימימ ,הלעמל הטמלמ
 תרגיא הקבר ,תרגיא 'באז .סילביר .ש .י
 ,תהק | לאירזע הרוש |; רבליז  היתב
 הצנישש תננגה ,הקבילַאח .ד ,ןיצפיל .נ
 .גרבנדלוג יכדרמ ררושמה ,דייבש

 ,פזטיימ והילא ררושמה לש ותיילעל .213 'פמ
 ה"צרת בונישיק

 ,יקסניפ יאמש ררושמה :לאמשל ןימימ
 .לאטנזור ןמלז רפוסה ,סּוטיימ והילא

 טשראקוב ,"תימלוע תירכע תירכ" לש ינמורילכה ףינפה תצעומ .214 'פמ
 1938 יאמ/ח"צרת רייא

 בהז-ןבא ירא רפוסה ,קיטוק ריאמ ר"ד ,יקציניו דוד : םיבשוי ,לאמשל ןימימ
 ,הקשורטפ : םידמוע ; (יניתרב) טנאגרילוג ןורהא ,יקסבוכרוא השמ ,(י"א)
 בייל | ,(ילכימ) ינבוחוד .י .ב ,ךילרַא םייח ר"ד ,יקסניבלז םוחנ ,ןייטשרוב
 .ןייטשרפוק
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 ץראל היילע ידי-לע םא ,היבאראסיב תא םירומ הברה תביזע ידיל תמרוג וז

 םולבל ךיא ,הצע סכטל הדיעווה לע .הנידמה ילבח ראשל הדידנ ידידלע םאו

 .םייגוגאדיפה תוחוכהמ תונקורתהה ךילהת תא
 ,הינאווליסנארטבש "תוברת" תעונת לש התכרב תא ותיא איבה רשטוק
 ותנומא תא עיבהו ,שָאמרַָאו טסנרַאו רקסירב לאקזחי ר"דה לש םתושארב

 .הז ץרא-לבחב העונתה לש הדיתעב
 תדעו לשו תינויצה תורדתסהה לש התכרב תא איבה דנאילרב .ש

 לאל ןיא ןיידעש ,ורעצ תא עיבה אוה .בונישיקב הליהקה דילש ךוניחה

 האלמה ותקזחה תא המצע לע סימעהל הריעצה תנגרואמה הליהקה לש הדי

 .רפסה-תיב לש

 השעמה תופתוש לע דמע ,"תוברת" לש יזכרמה דעווה ריכזמ ,יקציניו .ד
 ידכ ,וזב וז תוזוחאה תוילוחה יתש -- םירומה תורדתסה לשו "תוברת" לש

 ,הדבועה תרעצמ דואמ .הנש הרשע-שמחכ ינפל הקלדנש הקובאה לע רומשל

 תדיריל ונא םידע ,לארשי-ץראב הלועו חרופה ירבעה ךוניחה תמועלש
 ונאו ,ףרוע ונל הנפ וליאכ ינויצה הנחמה .ונלצא םלשה ירבעה ךוניחה

 םכשה ,םעב עירתהל אלא אופיא ןיא .הכרעמב םידדובכ תעכ םידמוע
 םינויצה בל תא ריזחהל םיכרדה תא אוצמלו וז הרזומ העפות לע .ברעהו

 .ךוניחהח תלאש תא םתגאד שארב ולעי יכ

 תידוהי ,ל"קהקה םעטמ ץיבוניבר רסיא :ואיבה הדיעוול םהיתוכרב תא
 ,צ"צ םעטמ (ץלַאּב) יקסבוניבוד קחציו רלדאסייו םייח ,"ו"ציו" םעטמ רלג
 ,"הינודרוג" םעטמ קינטוב יבצ ,"ינויצה רעונה" םעטמ ןאצלאב ןויצ"ןב
 םעטמ ןייטשפוק ,צ"עופ םעטמ ךאטָאר קחצי ,צ"הושה םעטמ ןהכ ןרהא
 לחר ,םיימואלה םיטנדוטסה דוגיא םעטמ ןאצלאב םייח ,"יחרזמ יריעצ*
 "דוה-ןגמ" תודסומ םעטמ םיובלפא ףסוי ,"הנבי" םידליה-ןג םעטמ ןורב
 ."טייצ רעזנוא" ןומויה םעטמ ןייטשנייו לארשיו

 רגרב בקעי ,דובכ-ר"וי -- רשטוק בקעי :ורחבנ הדיעווה תודסומל
 -- (ץלאב) יקסבוניבוד קחציו (ןארוקיס) תרגיא באז ,ר"וי -- (ןמרקא)
 -- (בונישיק) דומלמ .שו (טשַאלוקראמ) ןמתירב .מ ;תואישנה ירבח
 אפסכ"רוט .א (ץלאּב) ןייטשרפוק בייל ,(ןמרקא) ביורט .ל ;םיריכזמ
 -וקראמ) רזיילג .(ןאקפיל) יקצואנירג יבצ ,(הניטּוראט) ןמרגורג ,(הצירוגז)

 םאו ןקחשכ םא ,יאמבכ סא .תימוקמה המבה ישרק לע תולעל םעפל םעפמ
 .הנקורתהש דסומה תפוק ןעמל תושעל ידכ ,חצנמכ

 היה אלש ,הלוגב תינויצה רעונתה לש ץולח ה ותוא היה ירבעה הרומה
 הנפתמה ומוקמ תא בשייל ןתינ אל ירהש .היילעל טאקיפיטרסב תוכזל לוכי
 ..."םיירפעל ןבת תסנכה" ןיעמ ךכב הארנ הזל ץוחו ,םיאתמ רחא ידידלע
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 (בונישיק) יקציניו .י .(היליק) יקסנאילודאר .נ (הקורוס) יניתרב .א.ק ,(טשָאל

 .תדמתמה הדעוול -- (הקבונאמור) רטכַאל לחרו

 רפסה-תיב בצמ לע ותאצרהב ,יקציניו והיעשי ,םירומה תורדתסה ריכזמ
 םייעוצקמה םיסרטניאב ןודל הדעונ הדיעווה רשא ףא לע יכ ,ריהבה ,ירבעה
 אה ירהש .רפסה-תיב לש יללכה ובצממ םלעתהל הל רשפא-יא ,םירומה לש

 אוה .תומוקמה לכב הוושו דיחא הרומה לש ורכש ןיא ,עודיכ .אילת אהב
 אוה ןידה ןמ ןכ לע .םוקמ ותואב דסומה לש ירמחה ובצמל רקיעב םאתומ
 .תודסומה םינותנ הבש תיללכה תואיצמה -- הייעבה לש השרושב ןודל

 אוה ,הגה דע ודסוויה םוי ןמל ירבעה רפסה"תיב תודלות תא ורקסב
 :הנורחאה הפוקתב רקיעב וילא וולתנש םילדחמה לעו םישעמה לע עיבצה

 ,ימואלה רפסה-תיב לש וכרע לע םירוהה ברקב תבחרנ הרבסה רדעיה .א

 ילאמרונ םויק ול רשפאי ןעמל ,רפסה-תיבל ןתיא ירמוח סיסב רדעיה .ב

 רפסה*תיב לש ותדיריל םיירקיעה םימרוגה ינש םה הלא .התואנ תוחתפתהה

 םיינוכית רפס-יתב המכ לש םנומירל ,םידימלתמ ותונקורתהל ,ןורחאה ןמזב

 .'וכו
 הבזכיא .הנוגריאל וניפיצו רנקבאנ הברה ךכ-לכש ,תרחבנה הליהקה

 ןעמל הדיצמ שורדה הנפימה תארקל איה םינואי-תרסח .ירמגל ונתוא

 אשונה ידיחיה ראשנ ירבעה הרומה .וניניעל לדגו ךלוהה רודה לש וכוניח

 לע הומתל דוע שיה .ולוחי ושאר לע תודסומה לש תונוערגה לכו ,לועב

 רסמתהל טלש םיריעצה ברקב רגתאה רסוח לעו וניתורוש  תונקורתה

 ,ידוהיה רוביצה תקעזא -- אוה ןיעל הארנה דיחיה אצומה ? הארוהל

 הלצהה לעפימל םדי תא ונתי ןעמל ,תידוהיה הליהקהו תינויצה תורדתסהה

 .ירבעה רפסה-תיב ןעמל

 םיכרדה" לע ותאצרהכ .,ואקפילב רפסה-תיב להנמ ,יקצּואנירג יבצ

 תועצה אוה םג הלעה "הימאראסיבב ירבעה רפסה-תיב לש ובצמ תבטהל

 .םיסנכתמה לש םחומב הרקינש ,הבואכה הייעבה ןורתיפל תויטרקנוק
 זכרמו ימואלה דעווה ,ץראב םייזכרמה תודסומל העיבתב תונפל -- ןהיניב
 םייתנש-הנשל םהלש םירומה יבוטמ דחא תא סייגל ,םירומה תורדתסה

 ידימ היבאראסיבמ האיצומ לארשי-ץרא .ונילא תיגוגאדיפ תוחילש םשל

 .תוידדהב המ-תדימב ונב גהנתש אוה ןידה ןמו ,ונלש םינבה בטימ תא הגש
 ,ולש חוכיווה ירבדב הלעה ,בונישיקב שדחה ת"תה להנמ ,ןאשאי קחצי

 הלהנהה תאמ עובתל ביבא-לתב ירבעה סרגנוקל ונחוכ-יאב לע ליטהל העצה

 שירפהל ,"תוברתה ןרק" ,תישילש ןרק תריציל התודגנתה רואל ,תינויצה

 .הלוגב ירבעה ךוניחה ןעמל תומייקה תונרקה יפסכמ םהשלכ םיזוחא
 תורדתסהה יפלכ םירבד חיטה ,ןארוקיסב רפסה"תיב להנמ ,תרגיא באז
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 ולרוג לע תקפסמ הדימב התעד תא תטתונ הניאש .הימרז לכ לע תינויצה

 תרבסהל רתוי םוקמ שידקהל תונותיעה תאמ עבת אוה .ירבעה ךוניחה לש
 .םירבדה ינפ

 תדחוימ הצעומ סנכל העצה הלעה ,הצירוגזב ס"התבב הרומ ,אפסכ-רוט .א

 ידכ הדשה-ירעבש תוינויצה תויורדתסההו "תוברת" חוכ-יאבל תפתושמ
 .רצימה ןמ אצומ שפחל

 ובצמב לחש ירמוחה לפשה -- רתויב הבואכה הלאשב הצממ ןויד רחאל

 ,תוררועתהו הנגפה םויל יאמב 5-ה םוי תא זירכהל טלחוה -- רפסה-תיב לש
 סויג םשל הרבסה תופיסא וסנוכיו םנמז םדוק םידומילה וקספוי ובש
 .בצמה תבטהל םיבאשמ

 םסרפתנ יאמ ףוסב .רוביצה ברקב בר דה אצמ הדיעויה רבד ,ןכאו
 -תיב ןעמל הלצה-תיבגמ ךורעל ייהינמור ידוהי לכל הקעזא"זורכ תונותיעב
 לש םייזכרמה םידעווה ידי-לע םתחנ זורכה .היבאראסיבב ירבעה רפסה

 לכ לש םיזכרמה םידעווה ידי-לע ןכו םירומה תורדתסהו "תוברת*

 .רעונה תויורדתסה לכ לש תוישארה תוגהנהה ידי-לעו םיינויצה םימרזה

 עייסל :המסיס-לופכ "ירבעה רפסה-תיב ןעמל שדוח"כ זרכוה ינוי שדוח

 רוצילו ,םהשלכ תונוערג אלל םידומילה-תגש תא םייסל ךוניחה תודסומל

 םיחילש תורשע .האבה םידומילה תנשל רפסה-תיב תבחרהל ירמוח סיסב
 החטבוה ךכ ידי-לעו .לעפימה תרבעהב רוזעל הדשה ירעל ואצי םיבדנתמ

 .ותחלצה םנמא

 םילשוריב תיובעה הטיסרבינואה לש רושעה לבויל תיגיגח תרצע

 הסנוכ רשא ,םירומה תדיעווב םיקוסע ויה םירומהו "תוברת" ינקסעש דועב
 המזיה תא בונישיקב םיימואלה םיטנדוטסה דוגיא לטנ ,אחספה תשפוח ימיב

 תירבעה הטיסרבינואה לש רושעה לבויל תיגיגח תרצע םימיה םתואב ךורעל

 ידידלע התחנוהו היריעה ןיינב לש ראופמה םלואב הכרענ תרצעה .םילשוריב

 בצמה תא תוטרפב ראית ההנמה .ןאצלאב םייח ריעצה ןיד-ךרועה

 .הפוריא תוצראב ידוהיה טנדוטסה ליבשב ןורחאה ןמזב הווהתהש ,השקה
 .וגלש תימואלה הטיסרבינואה לש התובישח רתוי דּוע הלעת הז עקר לע
 תורדתסהה שאר"בשוי -- דנאילרב המלשב רוחבל עיצה וירבד םויסב
 .תרצעה אישנל -- "תוברת"ו תיגויצה

 לנולוקל רובידה תושר הרסמנ .תירבעב ,אישנה לש הכרבה ירבד רחאל

 .66) 'מע ,הז קרפל תוחפסנב ןלהל האר זורכה חסונ תא .8
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 לרנגה ,יאבצה לשומה לש ותכרב תא תרצעל איבהש ,'ץיבונאברּוא

 ןייטשרפוק בייל .הליהקה םעטמ ןייטשלקניפ קחצי :וכריב דוע .ּוקסלּו'צנַאק

 רלג תידוהי ד"ועה ,"דוסיה ןרק" םעטמ ןהכ יבצ ,םירומה תורדתסה םעטמ
 .ר"הצה םעטמ ןמרַאטש ןושרגו "ו"ציו" םעטמ

 הכרעה ירבד ועימשה ראיקטוק לאכימו ןרוק קחצי ד"ועה ,יודנאל לאקזחי
 תמרה לעו םלועה לכב ידוהיה םעה יבגל הטיסרבינואה לש התובישח לע

 .תימלועה להקה תעד יניעב ונרק
 ךלמל ןכו םילשוריב הטיסרבינואל הכרב-קרבמ חלשנ תרצעה םויסב

 םידמלתמה םידוהיה םיטנדוטסה תא ותוסח תחת לבקל השקבב ,ינשה לוראק
 .הנידמה תואטיסרבינואב

 .דמולה רעונה לע דחוימבו ,םיפסאנה לע ריבכ םשור הריאשה תרצעה

 תשלושמ הצעומ

 ירבעה רפסה"תיב לש ובצמ יכ .ךכ לע דומעל ןתינ ןאכ דע רומאה לכמ

 הלא .םייטמארד םיטנמומ יּוור היה ומקל ןושארה רו שעה תפוקתב
 לע ותוקבאיה בלשל דע ותיינבל ןושארה בלשהמ לחה .םינשה לכ והוויל

 וסוסיבל הריתח -- ןורחאה בלשב הלכו ,עשורמה ןוטלשה םע ויתויוכז

 ןכ ןיאש המ .וליבשב ורצונש םישדחה םיאנתל יהשלכ המאתה ידכ ךות
 הפוקת ונייפאש םייטנאנימודה םיווקה .ומויקל ינשה רו שעה תפוקתב
 תונש בקע הכלהו הפירחהש תיפסכה הקוצמה :ויה ,םישולשה תונש לכב ,וז
 ,םידוהיל וסחיו רטשמה ינפ יונישו ,דחא דצמ ,19357ו 1933-ב ןוזרה
 דע טעמכ ורעריע הלא לכ .ינש דצמ ,היצזירלטיהה לש קנעה ידעצ רחאל

 ךכמ האצותכ .היבאראסיבב ידוהיה רוביצה לש תילכלכה ותלוכי תא דוסיה

 דירוהל ךכל םאתהבו ,םהיביצקתב םעפ ידימ ץצקל תודסומה בור וצלאנ
 .םירומה לש םתרוכשמ תא ףא

 ,בחר רתוי םורופב ןויד וכירצהש ,תויעב רפסמ ולגתנ הז בצמ רואל
 ךכ םשל .תויסנמיגה ילהנמו םירומה תורדתסה חוכ-יאב לש םתופתתשהב
 הצעומ ,(1936 רבוטקוא) ז"צרת ,ןוושח שדוחה שארב בונישיקב הסנוכ
 :זכרמה ירבח דבלמ ,הב יפתתשה י".ל"נה םימרוגה לכ לש תבחרומ

 יקצואנירג .צ .(הבי'צירב) ראקדוב .ש ,(הקורוס) יניתרב .ק .(ןמרקא) רגרב .י
 םיקאנ .זו  ןייטשלמרמ .ר ,אפסכ"רוט .א ,(ןָאגנוא) ןמסייו .צ ,(ןאקפיל)

 (רָאדנָאּב) ןמצראווש יבצ ,(ץלַאּב) ןייטשרפוק .לו ןמפיוק .י  ,(הצירוגז)
 .(הניזַאר) ןיריפאש .מו

 .1936 רבוטקואב 207מ ,4210--12 תונוילג ,בונישיק ."טייצ רעזנוא" ןומויה יפל .9
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 תיזכרמה הכשלהו יזכרמה דעוה תולועפמ חיוד רסמ יקציניו .ד ריכזמה
 %.תיעיברה הדיעווה לש הסוניכ ןמזמ ,תונורחאה םינשה שולש לע

 הרוצב תונשל םיצמאמהו תווקתה לכש רחאמ .יטפשמה בצמה לע

 ולעה אל (ירוביצה :ירק) יטרפה רפסה-תיבל יטפשמה סיסבה תא תיתקוחת

 תודמעה רוציבל טאלוסניקסירויה לש ותלועפ רקיע הנפוה ,והשלכ גשיה

 סמ תלזוה :ךוניחל ןוירטסינימה דצמ תוחנהו תולקה ,ןהמ .הכ דע ושכרנש
 תונוטלשה דצמ ןגוה סחי ןכו ,דועו םיכמסומ יתלב םירומ רושיא .תוניחבה
 ונענ ךוניחח דרשמב םיהובגה םידיקפה .המצעלשכ "תוברת" תעונת יבגל
 ןתינ ףא ךכל תודוה ."תוברת" לש תונושה היתושקבל בויחב בור-יפ-לע

 .םימייקה 34 ךותמ םיידוסיה רפסה-יתב 26-ל םיעובק םירושיא גישהל
 רבדל ,האלמ תוכמס תלעב ,הדיחי חוכ-תאב תונוטלשה יניעב איה "תוברת"
 ,םיאשידייה לש ךוניחה תודסומ תוברל ,םידוהיה לש ךוניחה תכרעמ לכ םשב
 לכ ."תובהת" לש שרופמה המשב םילגוד םניא רשא םיירבעהו םייתדה לש
 .לדבה לכ אלל ,םלוכ לע דימת תולח גישהל "תוברת" ידיב הלעש תוחנהה

 םע רדסה ןמזמ םייק הז ןודיב .םירומל םייתנש םירושיא
 ,םהיתודסומל םירומה לש תזכורמ המישר שיגמ זכרמהש ןוירטסינימה
 םירמשנ וללה .דחאו דחא לכ לש םהשלכ םיכמסימו תודועה ףוריצ אלל

 ,דחוימה ספוטב .שרדיתשכל החכוה ךרוצל ,תיזכרמה הכשלה לש התושרב
 םינותנה לכ םימשרנ ,טאקוסנוקסירויהו תיזכרמה הכשלה ידי-לע דבועש
 -סינימל שגּומ אוהו (םידבועה םירומה "טוקלי" ןיעמ) הרומה תאמ םישרדנה
 ,םיהובגה םיחקפמה דחא לש ולופיטל רסמנ אוה ודי לע .םיקתוע 4-ב ןוירט
 רחאל .דמעומ לכ דיל תדחוימה הדומעב ותעד תווח תא םושרל גהונ הלהשכ

 רבעומ וקתעה וליאו "תוברת"? דחא ספוט רזחומ ןוירטסינימה לש ורושיא
 תימשר עידוהל "תוברת* תגהונ הז ךמס לע יי.םיאתמה טאריטקפסניאל

 לע והשלכ רמוח ץראב !אכ תולגל ,ברה ונרעצל ,ונידיב הלע אל הכ דע .0
 .וז הדיעו

 תונוטלשה יפוליח רחאל ,םינש רובעכ םג התלגתנ הז זכורמ רדסה לש ותוליעי .1

 רלובגב ראשיהל היה םלרוגש .-בעשל םיירבעה רפסהייתב ירומ .היבאראסיבב
 ךמס לע ,היסנפ יבושיח םשל .קתוו"תויוכזמ ונהנ .תיטייבוסה היסור לש הית
 לש ותמיתחב ,"תוברת" ?ש הקנפשוגה תא וילע אשונה "טוקלי"ה קתוע
 "יקב תיטייבוסה ךוניחהיתושר ןויכראב תרמשמל ראשנש ,ריכזמהו שאר"בשויה
 ויהש תודועתה לכ םהל ידבא ןמזה תוערואמ בקעבש ,םירומה ףא .בוניש
 .תז "טוקלי" ךמס לע םהיתויוכזמ םינהנ ,םהידיב

 ורושיאל רשקב .תניינעמ הדוזיפא ארוקה ינפב תולעהל יאדכ וז תונמדזהב
 הלכשהה תדומעב .תירבע תורפסו ך"נת ידומילל ,רשטוק בקעי ררושמה לש
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 .ןוירטסינימה דצמ ורושיא רבד תא ,הלשמ דחוימ ספוט יפ לע ,הרומל

 .תירוזאה ךוניחה-תישר ינפב תקפסמ החכוה ידכ תשמשמ וז העדוה

 ,(1935/36) ו"צרת םידומילה תנשב .רפסה- יתב תשר לש הפקיה
 םידמלתמ 4,897 םהבו תותיכ 218-ל וקלחתהש תודסומ 59 תשרה הפיקה
 :אבה טוריפה יפל ,םירומ 279 יפמ (תודימלת 1.8697ו םידימלת 3,028)

 רפס"יתב 34 ;(ב"צרתב םידלי 320 תמועל) םידלי 422 םהבש ,םינג 3

 תודסומ 37 תמזעל) םידימלת 3,332 םהבש ,םיאלמ יתלבו םיאלמ ,םיידוסי

 ,םיאלמ יתלבו םיאלמ םיינוכית רפס-יתב 12 :(ב"צרתב םידימלת 3,739"ו

 -- יללכה ביצקתה .(ב"צרתב םידימלת 1,178 תמועל) םידימלת 1,143 םהבש

 .(ב"צרת תנשב ייל ןוילימ 17-ל בורק תמועל) ייל ןוילימ 10-ל בורק
 םיידוסיה רפסה-יתב רפסמ תחפ ,םינגב םידליה רפסמב היילעה תמועל

 המכ לש םתריגס .641-ב תח פ יללכה םידימלתה רפסמו ,תודסומ השולשב
 לש יללכה ביצקתב ליהבמה ץוציקהו םידימלתה רפסמ תוחיפ ,תודסומ

 הגותנ התיה ובש ,רומחה ילכלכה בצמהמ הרי שי האצות ויה ,תודסומה
 רערעתנ תומוקמה בורב הרומה לש ירמוחה ובצמ .תידוהיה היסולכואה
 שגרומ תאז המוגע תואיצמ רואל .תודסומל תברוא תונוונתה תנכסו ,ירמגל

 ןיאמ לבא -- ,תודסומב תופוכת רקביש .עובק חקפמ תונמל ךרוצה דאמ
 ? ךכל םיפסכה םיעצמאה ואצמיי

 לע טעמכ האב תודסומל תונועמה תלאשש ,הדבועה קר תחמשמ

 רבד ,םהלשמ תונועמב םויכ םינכתשמ תודסומה 59 ללכמ 51 .הנורתפ

 יכ ,ןייצל ןתינ .םהמ םידחאל םיעובק םירושיא תלבק לע הברהב עיפשהש

 רפסה-יתב ידעו לש םיעצמאה לע ןורחאה ןמזב דחוימב ונבנ תונועמה בור
 תבדנ היהש .ןמרקאב היסנמיגהו רפסה-תיב ןועמ :השולשל טרפ .םוקמב
 -- הילקאמייבב רפסה-תיב ןועמ ,םוקמב רוביצה ישארמ ,ןייטשלימ השמ
 *%:ןיפלח 'פשמ תבדנ וקלחב -- יקאטאב ס"היב ןועמ ןכו ץכ םיחאה תבדנ

 ריכזמה לש וירבה לע ופיסוה לאטנזור .ז תואישנה 'חו דנאילרב .ש ריויה

 םגריתש ררושמ ."הבישי"ו שרדמה"תיב ךינח אוה ןודנה יכ ,ןמסנ "טוקלי"בש
 ססיה יטרפה ךוניחה תושר להנמ .דועו ירדנסכלא ,וקסנימַא ירישמ תירבעל
 לש לוסנוקסירויהש רחאל .המיאתמ הלכשה תדועת אלל הרומ רשאל תאז לכב

 ןאבלוה חקפמה םג ,הבוטל .ההישב ברעתה ,ורבסה תא ןתנ טפואהנזור "תוברת"
 ידיב התיה הלכשה תדועת וזיא יכו ,להנמה ינודא" :דמעמ ותואב חכונ רשא

 ףיסוה ."!ינממ תקדצ .ןכא" ותעד הררקתנו להנמה קחטצה "!!ונלש 'לאוגה'

 .ותמיתח תא קיבדה דיימו
 תינבדנה לש אלמה הנובשח לע הצירוגזב רפסה"תיבל ןועמ הנבנ 1938 תנשב 2

 .חונמה הלעב רכזל טרופופר המיס



 07 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 ףאו ושכרנש תודמעה תא קזחל זכרמה לש ויצמאמ ובר המ וחיכוהו

 .ותלועפ תרגסמ תא ביחרהל
 הדות-תרכה העבוה ,םיחכונה לכ טעמכ ופתתשה םהבש ,םיחוכיווב
 תוישעמ תועצה זלעוה ןכ .ולש יפסכה ח"ודה רשואו ,ותוליעפ לע זכרמל
 .דיתעב הלועפל

 תור דתסה זכרמ לש תבחרומ הבישי המייקתה וז הצעוממ דרפנב
 לש תדחוימ הבישי ןכו ,הדשה ירעמ םירומ תופתתשהב ,םירומה
 .תויסנמיגה ילהנמ םע "תוברת"

 םיאלפ דרי רשא ,הרומה לש ירמוחה ובצמב רקיעב הנד הנושארה

 ןיא ונממש .םירומל םומינימ-רכש עובקל חרכהה לע טלחוה .ןורחאה ןמזב

 ואצמיש ,תומוקמב םיחקפמה ידעו תא ץירמהל היהי ןתינ ךכזידי"לע .זוזל
 -תבשומ ןוגריא ןעמל תושעל טלחוה ןכ .תודסומה םויקל םיפסונ םיעצמא

 .םיתואנ םיאנתב ,האבה הנשב םירומל תבחרנ ץיק
 רפסה-יתבב הגוהנה םידומילה-תינכת תלאשל שדקוה דחוימ ןויד

 םשלו תינכתה תא ביחרהל ,םישדחה םיכרצה רואל ,טלחוה .םיידוסיה

 .תדחוימ תיגוגאדיפ הדעו בורקה ןמזב סנכל הדוביע
 ,תויסנמיגה ילהנמ םע ,היינש ה הבישיב ונודנש תוירקיעה תויעבה

 ,הסונאה היצאזינאמורה רואל .תודסומב םיירבעה םידומילה לש םמוקמ :ויה

 תא ףתשל אלש תונוטלשה תונויסנ רחאל ,תויתכלממה תוניחבה לש ןייפוא

 תא ןובשחב איבהל אלש ידכ) תונחובה תודעווב תדלו תירבעל םינחובה

 "תוברת" לש תצמואמה התולדתשהל תודוה .(הלא תועוצקמב םינויצה

 הדיחא הדמע שבגל היה ךרוצה ןמ ךא ,רבעב וז המיזמ םנמא הלשכנ
 .תואבה תארקל רתוי הנתיאו

 תילמינימ םידומיל-תינכת דוביע (א :ויה תוטלחהה לולכממ תובושחה

 רושיאל השגה םשל .םיינוכיתה רפסה"יתבב םיירבעה םידומילל הדיחא

 .ץלָאּבְב הבשומ םוקמש תיגו;אדיפ הדעו התנומ ךכ םשל .ךוניחח דרשמ
 .(שָאלּוקראמ) ןמתירב .מ .(ץלָאּב) דרּוב .ש ,(ןארוקס) תרגיא .ז :הירבח
 -יליק .שו ןייטשרפוק .ל .(הצירּוגז) אפסכ-רוט .א ,(הקורוס) יניתרב .א .ק
 םידימלתל םיירבע םידומילב הסינכ-תניחב לש הבוח תלטה (ב ;(ץלאּב) ךינמ

 תבוח רבדב תמדוקה הטלחהה תא םישגהל (ג :תויתכלממ תויסנמיג יאצוי
 הפשה תא הנש ךות שוכרל ,תירבעב םידמלמ םניאש תויסנמיגה ירומ
 -יתב דיל תוירפסה תא וביחריש םיחקפמה ידעו תא ץירמהל (ד ; תירבעה
 ועבקיש ;םידימלתל האירקיימלואו םינודעומ רודיסב ועייסיש ;רפסה
 זרדזהל (ה :םיירבעה םידומילב םינייטצמ םידימלתל םידחוימ םיסרפ
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 לולכמב תדלו תירבעל טינויצה תללכה ןעמל ךוניחה דרשמ ינפל תולדתשהב

 ,םיטועימה ראש חוכ-יאב םע ףותישב ,עקרקה תרשסהב ליחתהל (ו ;םינויצה
 אלו) דבלב םידומילה תנש לש הפוסב ,תוימעפ-דח תוניחב תגהנה םשל

 ,טפואהנזור .ש ,יטפשמה ץעויל רשפאל (ז ;(זא דע גוהנכ ,תויצחמ יתשב
 םהיתויעב לע יעצמא יתלכ ןפואב דומעל ידכ ,תודסומהמ דחא לכב רקבל

 .תודחוימה

 הסנכתה ,רבמבונב 87ו 7 6 ימיב ,הצעומה רחאל תועובש השולשכ
 ושגוה *:.תויסנמיגב םיירבעה םידומילל תינכתה דוביעל הדעווה ץלָאּבב
 םיטנמומה תטלבהו הדובעה תוטישל עגונב ףא ,תוטרופמ תינכת-תועצה
 הפשה -- יניתרב .א .ק :ידידלע ,התיכו התיכ לכ יבגל רתויב םיבושחה

 -- ץייטשרפוק .ל ;ך"נתה -- אפסכ-רוט .א ;התורפסו הקודקד .תירבעה
 הלביק תורהבהו םירוריב .ןויד רחאל .תידוהי היפארגומידו הירוטסיה
 לכל הבוח התשענו הדעויה ירבח לכ תעד לע יפוסה הרושיא תא תינכתה

 .רפסה-יתב

 תדחוימ תיגוגאדיפ הדעו בונישיקב הסנוכ ח"צרת םידומילה-תנש תארקל
 ןייטשרפּוק .ל ,קינאדיימ .א ,יקצואנירג .צ ,(יניתרב) טנאגרילוג .א : בכרהב
 םייממעה רפסה-יתבל תבחרומ םידומיל-תינכת הדביע הדעזוה .קינמיליק .שו
 תועשה תכרעמ האר האוושה םשל) .הנורחאה הצעומה תטלחהל םאתהב

 (.553 'מעב ליעל האבוהש ,תמדוקה תמועל ,אבה 'מעב השדחה

 דנזור .ש לש וירוקיב רבדב ,הטלחהה תא לעופל איצוה "תוברת" זכרמ
 קינמיליק .ש הרומה תא ןימוהו ,היבאראסיב ןופצבש תויסנמיג המכב טפואה
 .םיידוסי רפס-יתכ המכב םיפוחד םירוקיב םשל םישדוח השולשל

 .ןייטשרפוק .ל תכירעב -- ז"צרת ןוושח ,15 רפסמ 'ב הנש ,ץלָאּב ,"תורוש" יפל .3
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 תועשה תכרעמ

 ,תוברזר ירבעה יממעה רפסה-תיבב

 ו |ד(ג|3|*| תותיכה
 ג וו | ן | תועוצקמה החווה ] הקו קו זי | ]
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 1 1 תולסעתה 9 1 : (תוועה 35 | ] (י-תכאלי
 -|-|21-|- - תיסעמ תופלקח [
 = || 4 4 קסס |

 .36 |36 |36 |36 |36 |56 35 |36[36 |36 |36[ 30[ היפ | = --!

 לפיה ץיקה תגוקל 'ז יו 'ה תוקלחסל תועשה תכרעמ .יאלקח סופיט ,םילשמ סרוק סק ס"הינג :הרעה
 קה ןתעש --וי-הכאלמ ןהקק ן -תינמור הקש |-תירבק העש |-ךינת

 ,הקלהמ לכל תוקט !4 - ה סב ןהקְסַפ -תיטעמ תואל

 .השדחה םידומילה תינכת יפל תועשה תכרעמ .53 'סמ

 תווהבהו תורוקמ

 םירשע ךשמב ירבעה ךוניחה תכרעמ תדונת לע תזכורמה הלבטה ךותמ
 :םידמל ונא ,610--11 םידומעב האבומה ,המויק תונש םייתשו

 תונושארה םינשה שולשב ותואיגו ירבעה רפסה-תיב לש ותוחתפתה לע .א



 אסיבב ירבעה ךוניחה תכרעמ תדונת

 האלבט

 םיידוסי רפס םידלידינג

 595 - 5 8 8| 5 8  דומילה תנש
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 תורהבהו תוווקמ

 ירבעה רפסה-תיב תודלותל" -- ד"צרת ,בונישיק ,"תוברת" תאצוה ,"תודורפ"

 .יקציניו .ד תאמ "היברסבב
 אכירא אבא תאמ "היברסבב תוברתה תדובע" -- ג"פרת ןסינב 'ד ,'י םלועה
 .[ןייטשפא םהרבא]
 תויורדתסהה תירב ריכזת" :30.7.29 2064,  ןוילג  ,בונישיק ,"טייצ רעזנוא"
 ."ךיריצב ז"טה ינויצה סרגנוקה יריצ לא תיחרזמה הפוריא תוצראב 'תוברת'

 .ט"פרת זומת -- השראו
 -- ט"פרת םידומילה-תנש תליחתל היבאראסיבב "תוברת" לש תודסומה ביצקת
 100% -- יל 5 - 9

 / :ןלהלדכ םידומילהיתנש ףוסל הסכתה ביצקתה

 55.16% -- ליל 80 דומילדרכשמ .א

 1.86% - ל 0 תויריעה תובצקהמ .ב
 11.23% -- ייל 2,188.74! | "הקבורוק"המו תוליהקה דעו תובצקהמ .ג
 0.6290 -- ליל 0 רחסמה תוכשל תובצקהמ .ד
 1.520 -- ל 0 תוינויצ םישנ דוגיא ידי"לע .ה
 6.0309 -- יל 1 םינוש םיעוריאו םיפשנ ידיילע .ו
 11.20% -- ייל 3 תומורתו םיפסכ"יפוסיא ידיזלע .ז

 12.38% -- ייל 0 הנשה ףוסל ןוערגה

 100000 -- ייל 75 לכהדךסב

 דילשה הדיעווב יקציניו דוד ריכזמה לש ח"ודה יפל -- 30.1.30 ,'ה "םלועה"

 ."תוברת" לש תיש

 "תימלועה תירבעה תירבה" לא בונישיקב "תוברת" לש תטרופמ המישר יפל

 רפסה"יתב 37 תשר :(םימולצתה חול יפל האר ,תירוקמ המישר) ץראב

0 



 המויק תונש םייתשו םירשעב היבאר

 תזכורמ

 לכהיךסב םיינוכית ופסייתב

 פ
 הב ₪ 5 8 ם |הפה ₪ 5 8 וב ו | ₪ | וו 5955- 8 8 8 |595 5 8 8 5 5 - 5

15 155 100 000 
15 10 1000 
0 14 15 5 3 6 319,485 
 1 88 6 123 1465 גג
12 10 0 8 2,682 2 19 210 1 516770 
₪ 0 0 59500 
12 3 4000 59 29 28 7 19900 

10 8 3 14 99 21 222 1 710000 
5 2 8 6 277 2 21 199 09 98497 

 יפל 5 .תוקלחמ 4 יפל 23 .תוקלחמ 3 יפל 4 ,תוקלחמ 2 ןב 1 :הפיקה םיידוסיה

 : םיינוכיתה רפסה"יתב 12 :תוקלחמ 7 יפל 27ו תוקלחמ 6 יפל 2 ,תוקלחמ 5
 יפל 2 ,תוקלחמ 5 ןב 1 ,תוקלחמ 4 יפל 2 ,תוקלחמ 3 ןב 1 ,תוקלחמ 2 יפל 2
 .תוקלחמ 7 יפל 4-ו תוקלחמ 6
 תאמ (קבאמב) "לגנארעג ןיא" -- 1935 רבמצד .בונישיק ,"טעברא ןוא דרע"
 ןוילימ 3.6 ידכל עיגה תומדוק םינשמ תודסומב רבטצהש ןוערגה ;יקציניו דוד
 .םירומל תובוחה עירכמה ובור -- םיינמור םייל
 לש ןובשהו ןידה יפל -- 22.10.1936 ,4.212 ןוילג ,בונישיק ,"טייצ רעזנוא"
 וגשוה (םייביטיניפד) םיעובק םירושיא : "תוברת" תצעומב יקציניו .ד ריכזמה
 םיירוביצ םיניינב ךותב םינכתשמ תודסומהמ 51 !םיידוסי רפס"יתב 26-ל
 .םידימלת 7 דחיבו 1,869 -- תורימלת ,3.028 -- םידימלת : םהלשמ
 ץראב "תימלוע תירבע תירב"ה לא בונישיקב "תוברת" לש םינותנה יפל
 תשר :(1938 סראמב 24 .ט"כ "םלועה"ב "תירב"ה ידיילע ומסרפתנ םתצקמ)
 6 ןב 1 ,תוקלחמ 5 יפל 4 ,תוקלחמ 4 יפל 27 :הפיקה םיידוסיה רפסהרתב 5

 4 יפל 6 :ופיקה םיינוכיתה רפסה-יתב 10 ;תוקלחמ 7 יפל 37ו תוקלחמ

 דע וגשוה םיעובק םירושיא :תוקלחמ 8 יפל 37ו תוקלחמ 5 ןב 1 .תוקלחמ
 ירמגל וררחוש !םיידוסי רפסריתב 28-לו םידלירנג 7-ל וז םידומיל-תנשל
 ,תיקלח וררחוש -- 30.0% ,םידימלתה ללכמ 400% דומילירכש םולשתמ
 -- ,עצוממב ,דומילררכשמ ביצקתה יוסיכ :אלמ דומיל-רכש ומליש -- %
 .םייל ןוילימ 45 -- ןוערגה :%
 טיזהעקנכר ..ספפכניי .. ,(תונמזדפ) "תזבחת" .לש :.תחחוומ -הרבסה התרמה, דרפל

 תוכימתה ,ביצקתהמ 460% קר ,עצוממב ,הסיכ דומילה-רכש :"ורביל" סופדב
 : הפיקה םיידוסיה רפסה-יתב 32 תשר .26.0% -- ףקשנה ןוערגהו 28.0% --
 4 יפל 3 :םיינוכיתה רפסה"יתב 5 ;תוקלחמ 1 יפל 67 תוקלחמ 4 יפל 6
 .תוקלחמ 8 יפל 27ו תוקלחמ

611 



 יקציניו דוד 12

 75 לש אישל העיגה רפסה"יתב תשר .1918/19 -- 1920/21 ,ומויקל

 תוחוכב תוחפטה דע דסמה ןמ ומקוה רשא ,םיגוסה לכמ ךוניח תודסומ
 םהב .ןוטלשה דצמ יהשלכ הכימת אלל ,דבלב היבאראסיבב ירבעה רוביצה
 .לארשי ידלימ םיפלא תרשעכ ירכעה םכוניח תא ולביק

 ןמל ,תואבה םינשה עברא תפוקת תואצות-תרהו השק התיה המ דע .ב
 ץחלהו וקסלגנא ךוניחה רש לש ונוטלש תפוקת ,1924/25-ל דע 2

 העיבטה היופכה היצאזינאמורה .טפשמו קוח אלל ,היצאזינאמורל יתורירשה
 רחאלש םינשה עברא תפוקת ףוסל .ירבעה ךוניחה תכרעמב הקומע תקלצ

 הדמעוה ,לוכיבכ היצאזילארבילה תפוקת ,יטרפה ךוניחה קוח תלבק

 -- רקיעהו ,(88%) םדוקמ 75 תמועל תודסומ 66 לע ךוניחה תכרעמ

 (00%) םיפלא תרשע תמועל ,דבלב םידימלת םיפלא תשש לע
 .הנושארה הפוקתב רשא םידימלת

 .ןוטלשה םמזש המיזמה לוכיט -- היה הז קבאמבש יבויחה דצה .ג
 והשלכ לודיג לח אל םנמא םא .ימואלה רפסה"תיב לע ללוגה תא םותסל

 תאז לכב הכישמה ירה .תונורחאה םינשה רשעב ירבעה ךוניחה תכרעמב
 ךרדב ומשוה רשא םיברה םילושכמהו םימוסחמה ףא לע המויק תא
 .התוחתפתה

 רפסה-יתב תשר לש הפקיהב הנש ידימ ולחש ,תולקה תודונתה תא .ד

 היבאראסיב לש היוניפ דעומ -- 1940 ץיקל דע תונורחאה םינשה רשעב
 לדלודמה ובצמב ריבסהל ןתינ -- היסורל שדחמ החפסיהו הינמור ידי-לע

 ,הז עגפ .(םימדוקה םיקרפב רובידה בחרוה ךכ-לע) ידוהיה רוביצה לש
 לש דימתמ ץחלב היה ןותנש ,ןוכיתה רפסה"תיבב רתויב היה רכינ ומושיר
 ,תרכינ התחפה הלח אל תאז םע .ידוסיה רפסה"תיבמ רתוי ,היצאזינאמור
 .רפסה-יתבבש ללוכה םידימלתה רפסמב ,1930/31 דומילה-תנש זאמ

 םוכיס

 תוצרא ראשבכ ,היבאראסיבב ירבעה רפסה-תיב לש וקלח היה בר ,ןכא
 תישפנ ורשקתנ וידימלת יפלא תורשע .םעה דיתע תארקל ךוניחב ,הלוגה
 .הקוחרה םתדלומ ץראלו המואה לש תינחורה התשרומל םתודלי רחשמ

 הוכפהש דע ."שדוקה ןושל" םע תירבה השדוח רפסה-יתב תועצמאב
 רעוגה תועוגתל באשמהו רבצמה ןאכמ .רובידה ןושל ,ןילוח-תפשל

 תיצולחה היילעל ,חמשגהה תרות םמצע לע ולביק רשא  ,תוימואלה

 ירחא לארשיל ולעש ,םישוריגהו האושה ידירש םג .ץראב תושרתשהלו

 הושדיחו םתוקני תסריג תא םתיא ואיבה ,םויה דעו היינשה םלועה-תמחלמ
 .ןאכ



 תוחפסנ





 תוליהקה ןוגויא קרפל

 *תעדייוליג

 !ידוהיה להקה לכלו רוביצה תודסומל ,תוליהקה לכל

 ןוגריאל יזכרמה דעווה" ומצע תא הנכמה דעו לש ומשב יכ ,תועידי ונילא ועיגה
 .וז הלאשל תשדקומ הדיעו םיבורקה םימיל תארקנ "תוליהקה

 רעד" האר) בונישיקב תסנכה-יתב יאבג תפיסאב ןוסלריצ ברה לש ומואנמ ףא
 חוכ-יאבב רוחבל הדשה"ירעל הנמזה החלשנ יכ ,הדבועה תרשאתמ (166 'לג ,"דיא

 ושיגהל ידכ ,הליהקה לש ןונקתיתעצה רושיא םשל הדיעווב ףתתשהל תסנכה"יתב
 .טנמאלראפה רושיאל

 :םיאבה םירבדה תא עידוהל ןוכנל םיאצומ ונא .הזיגרמ תועט רוביצהמ עונמל ידכ
 "ירמאה םידעווה חוכההיאב סוניכ בונישיקב םייקתה .ז.ש רבוטקואב 17--19 ימיב

 .היבאראסיבב ,ורחבנש תויטארקומידה תוליהקה חוכ-יאבו ("טניו'גה""דעו) םיינאק
 :ןלהלש תוטלחהה ולבקתנ הז סוניכב

 :הינמורב תידוהיה הימונוטואה לש ןונקת"תעצה דבעל .1
 תומייקה תוליקקה חוכ-יאב לש  תידוהי"תימואל תינמז הצעומ סנכל 2

 : היבאראסיבב
 ץראה יקלח ראש לכב תומוד תוידוהי תוימואל תוצעומ ןוגריאל לועפל 3

 : (הניבוקובו הינאווליסנארט ,הנשיה היגמור) הינמורב
 טנמאלראפה רושיאל איבתש ,תינמור-לכ תידוהי"תימואל הצעומ סוניכ ןיכהל .4

 .תידוהיה הימונוטואה לש ןונקתה"תעצה תא

 :סוניכה תוטקחה תא עצבתש ,תלעופ הכשל הרחבנ וז הרטמל
 ,ןמטיור .נ (4 ,ץיבוניבר .א (3 ,בילטוג .מ סדנהמה (2 ,ןהכ-ןייטשנרב .י ר"ד (1

 .ןאצלאב .ב -- םוקמ-אלממכו ,יקסאי .ש (7 ,גרבנטכארט .ל (6 ,ןוסלריצ .ל ברה (5

 תא םמצע לע לבקלמ ובריס אל ,ל"נה סוניכב ופתתשהש ,וללה םידמעומה לכ
 .םהילע לטוה רשא דיקפתה

 ,ל"נה הכשלב והשלכ קלח לוטי אל יכ ,ןוסלריצ ברה ריהבה ןכמ רחאל קר
 .המצעל הכשל הרחב "לארשייתדוגא"ש רחאמ

 הכשמנ הדובעהו ,ןאצלאב ב םיקמה"אלממ הכשלה לא סנכוה ןוסלריצ ברה םוקמב
 .סוניכה תוטלחהל םאתהב

 .416--17 'מע ,"םיסכודותרואה םע קבאמה" קרפב ליעל האר םיפסונ םיטרפ *

[615] 



 תוהפסנ 6

 ןכו ל"נה "תוליהקה ןוגריאל יזכרמה דעווה" יכ ,ריהבהל ונילע תמאה ןעמל

 םהל ןיא -- םימוד תומשבו ולאכ תורטמל (ילוא) ונגראתהש םירחא םינוגריא

 .ונידי לע תישענה הלועפל יהשלכ תוכייש

 .הלאכ םינוגריא לש םהיתולועפמ ידוהיה להקה תא אופיא םיריהזמ ונא

 עידות דיתעב היתולועפ לע ןכו תורחכנה תוליהקה יגיצנ לש בורקה סוניכה לע
 .ודעומב ונלש הכשלה

 הינמורב תידוהיה הימונוטואה לש ןונקת-תעצה דוביעל תינמזה תלעופה הכשלה

 ןהכ-ןייטשנרב ר"ד : שארדבשוי

 יקסאי .ש : ריכזמ

 .(1.12.20 ,161 'לג ,"דיא רעד")



 7 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 תידוהיה הימונוטואה םויקל םיללכה-תעצה ךותמ םיעטק .א

 ,בונישיקב תוליהקה חוכ-יאב לש ינשה סוניכב הלבקתנש

 (תיסורמ םוגרת) 1921 ראוניב 2

 הימונוטואל תדחואמה הינמורב םיימואלה םיטועימל תוכז תקנעה רוסי לע .1
 תוליהקה ןוטלש תא ןנוכל דינמור לכב םידוהיה לע ,[תישיא] תילאנוסרפ תימואל
 :תריחב ידידלע

 תוירוזא תוצעומ (ב ,ןהיתולהנהו תוידוהיה תוליהקה לש תוימוקמ תוצעומ (א
 תוליהקה לש תינמור"לכ הצעומ (ג ,ןהלש םילעופה"מידעווהו תוידוהיה תוליהקה לש
 תונקתה ךמס לע ומייקתי יאמצעה ןוטלשה תודסומ .הלש לעופה"דעווהו תוידוהיה
 .ןלהל תואבומה

 םיבשחנ תדחואמה הינמורב םיבושייה דחאב םירגה םידוהיה לכ :'א הרעה

 .תימוקמה תידוהיה הליהקב םירבח

 הליהק"תצעומ רחבית ,םידוהי םירג ובש ,תדחואמה הינמורב בושי"םוקמ לכב .2

 .דבלב תחא תידוהי

 ראש לכו האורבתו האופר תודסומ ,הרזע תודסומ ,םייתד תוברת-תודסומ .4
 ןה ,םימייקו םידוגיאל וא תורבחל ,םייטרפ םישנאל םיכייש םניאש רוביצ-תודסומ
 ,םיאצמנה םידוהי תודסומ ןכו ,הלאכש ךמס לע אלש ןהו םידחוימ םינונקת ךמס לע
 תודסומ לש םלוהינב ,תודהוימ תונקת ךמס לע ןהו תויללכ תונקת ךמס לע ןה
 דמָאז"ה תודסומ לש םלוהינב וא םייזוחמ ,םייכלפ ,םיירפכ ,םיינוריע ,םייתלשממ
 ,םנוה לכ לע רסמיהל יחכונה קוחה םוסריפ םוי ןמל םיישרוח ךות םיבייח ,"ובטס
 .(תוליהקה תוצעומ) תוליהקה לש יאמצעה ןוטלשה תושרל ,יריינ-אלרו ידיינד יסכנ

 תורבקה-יתב ףא ,(ויתורעה לע 4 ףיעס) יחכונה קוחה תונקתל םאתהב :'ד הרע ה
 .תוידוהיה תוליהקה תוצעומ לש ןלוהינל םירבוע םיידוהיה

 ילטיהו "תורנהיסמ" רבדב םייסורה םיקוחה םימייק םהבש ,הינמור יבושייב .5
 הנשב וסנכייש םימוכסה לכ םירבוע .[רשבהיסממ רוביצה תפוק] "הקבורוק"ה
 "וקמה תוידוהיה תוליהקה תוצעומ תושרל ,יחכונה קוחה תונקת ךמס לע ,תפטושה

 .וללה םיסימהמ תורתיה לע םג הלח וז הנקת .תוימ

 ,םיימוקמה תונוטלשה םע ףותישב ,תוידוהיה תוליהקה לש תוימוקמה תוצעומה לע
 תעקפה םשל תויטָאטיראפ לוסיח"תודעו תונמל ,וללה םיסימה רודמ ףופכ םהלש

 רקמה תוצעומה רושיא תונועט הלאה תודעווה תוטלחה .םיסימה ירכוח לש םתוכז
 ,תוידוהיח תוליהקה לש תוימ

 הצעומה ןוידל תרסמנ רשבה לעו תורנה לע םיסימה לוטיב רבדב הלאשה :הרעה

 הנשמ רחואי אל לטובת םיסימה תלטהש ידכ ,תיבאראסיב-לכה תירוזאה
 .הליהקה תצעומ לש המויק םוי ןמל תחא
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 תונקת ךמס לע וא ,םייסורד םיקוחה ךמס לעש ,הינמור תנידמ יבושייב 6
 םידימאה תודחאתה"ל תוכזה תנתינ ,הכ דע ולטוב אל רשא ,קוחה ידי-לע תורשואמ
 םיימוקמה םייאמצעה תונוטלשל ,שרדמה"יתבו תסנכה-יתב תולהנהל ,"עבק-יבשותו
 ורכזנ אלש םשוכרו םינוש םידוהי תודסומ להנל ,םהש רוביצ"תודסומ ראש לכלו
 לש תולהנהה תבוחמ .תוידוהיה תוליהקה תוצעומל וז תוכז תרבוע -- ,ליעל

 קוחב עובקל םאתהב ,תוידוהיה תוליהקה תוצעומל רוסמל ליעל םייונמה תודסומה
 יסקנפ ,תיב"ףלאה רדס יפל םירבחה תומישרו באה-יתב לש םיסקנפה לכ ,יחכונה
 .םדויצ לע םינויכראהו םידוהיה יניינעב תובתכתהה יקית ,םושירה

 םיקוחה תכרעמל םאתהב םושירה"יסקנפ תא םילהנמה םינברה ידיקפת תא .7
 לע ליטהל (תוחפסנ האר) 9197ו --915 םיפיעסהו [!] 1829 תאצוה ,9 ךרכ םייסורה
 יפל תוידוהיה תוליהקה תוצעומל רוסמל םינברה תבוחמ .תוידוהיה תוליהקה תוצעומ

 ,הדוליה לש םושירה יסקנפ ,תובתכתהה יקית תא ,יחכונה קוחב עבקנש רדסה
 .ודויצ לע ןויכראה לכו תויטרפ תורבחמ

 ןישוריגו תודיל ,ןיאושינ תודועת םושירל הנושארה היצנאטסניאה :'א הרעה

 סקטה תא םיכרועה םינברה תבוחמ .תידוהיה הליהקה תצעומ איה

 ןונקתה לש 13287ו 1327 ףיעסל םאתהב ןישוריגהו תודילה ,ןיאושינה לש יתדה

 1 קלח 9 ךרכ םיקוחה תכרעמ) תונושה תויתדה תותיכה לש תדה ןחלופ יניינעל

 תכירע לע םיטרפ איצמהל .(1328 ףיעסו 37ו 2 ,1 ןמיס 1327 ףיעס ,1896 תאצוה

 ,ותכירעל םויה תרחממ רחואי אל תידוהיה הליהקה לש תימוקמה הצעומל סקטה

 תודועתה תא םושירה יסקנפב תומשור תוליהקה תוצעומ .שארמ עובק ספוט יבג לע

 .םמשב תומיאתמ תועדוה ףוריצב םינברה ידיילע תושגומה

 םיפופכ ,תוידוהי הליהק תוצעומ תומייק אל םהבש םיבושיה ינבר :'ב הרעה
 הרעהבו יחכונה ףיעסב ליעל םירכזנה ,םהילע תולטומה תובוחה לכב
 .םהל ךומסה בושיבש תידוהיה הליהקה תצעומל .'א

 תורושקה תולועפה יולימ םשל םייפסכה םיעצמאה תא תלבקמ הליהקה תצעומ 8

 ןוטלשהו הלשממה יקנעממ (א :יחכונה קוחב םייונמה תודסומה תקזחאבו לוהינב

 תיללכה היסולכואה רפסמ לש תיסחי הדימב הלא םיכרצל םידעוימה ,ימוקמה

 תונקתה דוסי לע ,תידוהיה הליהקה ירבח לע הליהקה תצעומ ילטיהמ (ב :םוקמבש

 ידיינד יסכנ תוסנכהמ (ג :ייביסרגורפ הסנכהיסמ ןורקע יפל הצעומה ידי"לע ודבועש

 :ןוגכ ,תודסומה תורישב שומיש-ימד תוסנכהמ (ד :הליהקל םיכיישה ידיינ"אלדו

 ןורקיעה יפל ,תונובזעיסממ ןכו תוירפס ,רפס-יתב ,תודעסמ ,תואפרמ ,םילוח-יתב

 ,םיפשנ יחוור ,תואווצ יפל תימורת :ןוגכ ,תויערא תוסנכהמ (ה ;יביסרגורפה

 .הזב אצויכו טרס"ימי ,תואצרה

 ידוהיה ןוטלשה ירודמ לכב םיסקנפה תלהנהו תובתכתהה ,תובישיה תפש .0

 .תידוהיה הפשה איה יאמצעה
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 תויאמצעה תוידוהיה תוליהקה לש עבקה"תונקת תעצה ךותמ םיעטק .ב

 תדחואמה הינמורב

 םויקל םיללכה ךמס לע ומקוהש ,תוידוהיה תוליהקה לש תוימוקמה תוצעומה .1
 יניינע לכ לוהינל תויבמופ תויוכז ילעב תודסומ ןה ,תידוהי-תימואלה הימונוטואה
 .תוימוקמה תוידוהיה תוליהקה

 ינשמ םידוהיה לכ תא תללוכ תדחואמה הינמור יבושיב תידוהיה הליהקה .2

 .םוקמ ותואב ימואלה רטסאדאקה לש תישארה המישרב םימושרה ,םינימה

 המישרב םיללכנ םניא (תידוהיה) השמ תד ינב םניאש םידוהיה :'א הרעה

 .תידוהיה ה?יהקב םירבחכ םיבשחנ אלו תימואלה

 טועימ תאפמ ,הליהקה תצעומ רוחבל תורשפא ללושמ אוהש בושי :'ב הרעה
 םירחוב םהו ,ךומס בושיל ףרטצמ ,וב םינכושה םידוהיה לש םרפסמ

 .תפתושמ הצעומ דחיב

 :ללוכ תידוהיה הליהקה תצעומ לש התלועפ םואית 3

 : ידוהי"ימואלה רטסאדאקה לש ישיא םושיר לוהינ (א
 םידוהיה לש התומתו ןישוריג ,הדולי ,ןיאושינ םושירל םיסקנפ לוהינ (ב

 ירבח לש יתרבחה בצמה תא ףקשל ידכ ,תידוהיה הליהקה לש החטשב

 ג הליהק התוא

 : תיבדאפלא רדס יפל םירבחה לש תוישיא תומישרו באה-יתב םושיר לוהינ (ג

 הליהקה לש ידייניאלד יסכנו ידיינד יסכנ יניינע ,ףסכ יניינע לוהינ (ד
 : תימוקמה

 ו תימוקמה הליהקה לש התבוטל םילטיההו םיסימה יניינע לוהינ (ה
 לוהינו הקזחא ,היינב ללוכ .תימוקמה היסולכואה לש תוברתלו ךוניחל הגאד (ו

 : םייעוצקמו םייללכ אנפלוא-יתבו "הרותידומלת" יתב ,םיידוסי רפס-יתב

 תודסומ לש םיגוסה לכ ןוגריאל ,ול הצוחמו רפסה"תיב"םדק ךוניחל הגאד
 ,תויממע תואטיסרבינוא ,האירק"ימלוא ,תוירפס :ןוגכ ,תוברתו הלכשה
 "ית | ,םינואיזומ ,עדמו"תוברת-תוכורעת ,תואצרה-ימלוא ,םינוירוטברסנוק
 .הלאב אצויכו םינורטא

 ינשמ םידוהיה לכ .םינש שולשל תחא תוכרענ הליהקה תצעומל תריחבה 8

 "תוכזמ םינהנ ,תחא הנשמ תוהפ אל םוקמב םיררוגתמשו 20 ליגל ועיגהש ,םינימה

 לש תוריחבב תלבוקמה הטישד יפל תוכרענ תוריחבה .תיביסאפו תיביטקא הריחב

 .הנידמבש םיקקוחמה-יתב
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 לש ןונקתה-תעצה ךותמ םיעטק
 בונישיקב יטארקומידה ךרעמה

 1928-ב

 הליהקה תא םיווהמ םוקמה ידוהי לכ

 דסומ איה קוחה יפלש ,תידוהיה
 .תוימשר תויוכז לעב
 :םה הליהקה לש הידיקפת

 ,יתדה ןחלופה ידבועל גואדל .א
 ןכו ,תסנכה-יתבל ,שרדמהייתבל
 :םייתדה תודסומה ראש לכל

 ,םידליינג םיקהל וא ןומתל .ב

 "קמ ,םיינוכית ,םיידוסי רפסייתב
 "ימס ,תואלקחלו הכאלמל םייעוצ
 רפס ,םירומלו םינברל םינוירנ
 ? םינודעומ ,ברע-ירועש ,תויר
 ,תודסומ הלאב אצויכו תולמעתה
 דוהי תוברת ץיפהל םתדועתמש
 םעה תובכש ברקב תימואל"היד
 + תובחרה

 דוש םיילאיצוס תודסומ םיקהל .ג
 3 ןוגכ) ,(םהב ךומתל וא) םינ

 ..יןימלעה-תיב יניינע תא להנל .ד

 תורי

 .שולשל תחא תרחבנ הליהקה תצעומ

 ,תויללכ תוריחב ידילע | ,םינש

 רפסמ .תויאשחו תויסחי ,תורישי

 667 15 ץב עבקנ הצעומה ירבח

 םירבח

 ינשמ םידוהיה לכל העבצה תוכז

 םיררוגתמש ,הנש 21 ליגמ ,םינימה
 אלו תחא הנש תוחפל םוקמב
 םהיסימ תא הליהקל םיבייה וראשנ
 .םישדוח 6-מ .הלעמל
 לכל תנתינ תיביסאפ הריחב זווכז
 .הנש 25 ליגל ;יגהש ימ

 .שידיימ ומגרות םיעטקה :הרעה

 תותפסנ

 לש הרשפה-ןונקת ךותמ םיעטק
 רשא םיסכודותרואה םע ךרעמה
 תותדל ןוירטסינימה ידיילע רשוא

 1929 סראמב

 ,םיקהל הליהקה לש | הדיקפתמ .1
 וא להנל ןכו ,ךומתל וא קיזחהל

 יפוא ילעב תודסומה לכ לע חקפל

 .אשידק-הרבהה לע םג ןכו יתד

 7ל תיתדה הליהקה לש התוכמסב

 תא רקבל וא להנל ,התושרל ריבעה
 ,תוברת תודסומ לש | בהיתולועפ
 "ו תוארוהל םאתהב ,הרזע תורסומ
 ,תעכ םימייק םה םהיפלש תינקתל

 לכ תא הפיקמ בונישיקב הליהקה .2

 דה לכ תא תללוכו םוקמה ידוהי
 יתדה ןחלופב םילפטמה תודסומ
 .ידוהיה

 תוריחב

 תחא תוכרענ הליהקל תוריחבה .0
 "לכ העבצה ידיזלע ,םינש עבראל
 הרימש ךות ,תיאשחו הרישי ,תיל

 "תומישר דצמ יסחי  גוציי לע
 סועימה

 םירכזה ,םידוהיה לכל העבצה תוכז .3
 "ש ,הלעמו הנש 21 ינבמ ,דבלב
 "מב םיררוגתמו הליהקב םימושר
 .תחא הנש תוחפל םוק
 ךא ,העבצה תוכז ןיא םישנל
 ,תודעווה לכל רחביהל ןה תויאשר
 .יתדה ןחלופה תדעוול טרפ

 לכל תנתינ תיביסאפ הריחב"תוכז .8
 .הנש 25 ליגל עיגהש ימ
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 ,1929 ילויב 10-ב ,ינמורה טאניסב רנּבָא ריאמ ר"ד םואנ
 .(418--19 'מע ,ליעל האר םיטרפ) *תותדה קוח לע ןוידב

 ,םירוטאניסה יתובר ,שאר"בשויה דובכ

 ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה תדמע איבהל ידכ רובידה תושר תא לטונ ינא
 .הנידמב תידוהיה היסולכואה ברקב המוצע תונבצעתהל המרגש ,קוחה"תעצה יבגל

 תוידוהיה תוליהקה דוגיא לא ןכו ,םידוהיה םיריצה ,ונילא תועיגמ םוי ידמ
 רש לש ונוזפח .הז קוח דגנ תוצרמנ תואחמ ,רבדב םיעגונה םירשה לאו טאגירב
 שקיב אוה .רקיעו ללכ רבתסמ ונניא טאניסל קוחה"תעצה תא שיגהל תותדה
 וא יהשלכ הנכס ינפב הנידמה הדמע וליאכ ,ףוחד חרואב ןוידל קוחה תא דימעהל
 תרטמ וליאכ ,םשור רוציל לולע הזה ןוזפיחה .ןוקיתל הנותנ הניאש ,העיגפ ינפב

 תא דימעהל אב אוה ןכלו ,לארשיב ללוחתהל תדמועה הרעס עונמל איה קוחה
 .רשה לש ודיצמ האיגש אלא וז ןיאו .תמייק הדבוע ינפב תידוהיה היסולכואה

 .הטיקשהל ןיא ףאו ןסרל ןיא האחמה תעונת תא
 ,הער הנווכ ךותמ רבדב טיניינועמ ולא-יא דבלמ -- הינמורב םידוהיה ,ונחנא
 לכב קוחב ונתמחלמ תא קיספנ אלו טוקשנ אל -- הזה קוחה ירוחאמ םידמועש

 תא תפפוא השודק לש הליה ןיא םירבדה עבטמש רחאמו .םירשכה םיעצמאה
 ,עגרכ אל םג םאו .החלצהב ףוסבל רתכוי ונלש קבאמה יכ ,ינא ןימאמ ,םיקוחה
 םייק והשלכ קוח לש ופקת ןיא יכ ,ונדמלמ ןויסינה ירהש .בורקה דיתעב ירה
 .םימלועל

 ידכ וב היה אלש ףא לע ,ילארבילה טנמאלראפב לבקתנש ,םדוקה תותדה קוח

 ודי-לע .םידוהיה ןוצר תא וקלחב עיבשה ,תוימואלה וניתועיבת לכ תא אלמל
 ךכיפל .תיטפשמ תוישיא לש תוכז תולעב תוליהק םיקהל תורשפאה זא הרצונ
 םירכיאה תלשממ אקווד יכ ,בר באכב ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה עבוק
 ימוחת לכב תויוריח ןתמ :ויה תוריחבה תארקל היתואמסיס ירקיעש ,םיימואלה
 לש ןתודחא תא סורהל תעכ תנווכתמ ,םיטועימה לש םנוצרל דובכ סחיו םייחה
 .תוידוהיה תוליהקה

 ונתרהצהב .ןוטלשל התלעש םרכב דוע וז הגלפמ םע תודידי יסחי םייקל ונגהנ
 השדחה הלשממה לש האוב תא הכרבב ונמדיק ,רתכהיםואנל הבושתכ ,הנושארה
 הדמע ונטקנ ,טאניסבו טנמאלראפב ,וניתועפוה לכב .וינאמ ןודאה לש ותושארב
 הדמעש ,הנידמה תלעותל הלש השקה הדובעה לכב ונכמתו הלשממל דובכיסחי לש
 .הינפל

 רשקב ונתיא דומעת הלשממה -כ ,הלשממה שאר דצמ תורורב תוחטבה תומייק
 תוחטבהל םג ונתגווכ .הינפב ןוידל ואבוי רשא ,םידוהיל תועגונה תולאשה לכב
 דוע ךא .רפסהיתיב םוחתבו תוחרזאה םוחתב תועיבת לש המילש תכסמל סחיב
 רושיאל הזה קוחה תשגהמ ויעתפוה ,וללה תולאשמהמ תחא ףא האלמתנש ינפל
 ךילהתב ונב הצעונ אל ףא הלשממהשכ ,"שדקו האר הזכ" תניחב ,טנמאלראפה

 .תידוהיה היסולכואה יגיצנ ,ונא ונתעד תא עמשתש ידכ ,ודוביע
 יךכ לע ותעדל לאשנ אל טאניסב תידוהיה תדה לש דבוכמה גיצנה ,ןכ-לע-רתי

 ץינעב רבודמשכ ותדע ינב לש םהיתויוכזז לע חקפל תיקוחה ותוכמסבש לכ םע

 .1929 ילויב 13 ,262 'לג ,טשראקוב ,"הרטסאונ הירטשאניר" *
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 תגלפמ ירבח םידוהיב וצעונ אלש ,ללכ אלפתמ ינא ןיאו .ךורע-ןיאל בושח הכ
 .םיימואלה םירכיאה

 תונשל ץלאיש ,והשלכ יניצר קומינ םייק אל :רומאל ילע ןינעה לש ופוגל רשא

 תאזכ השרד אל תידוהיה היסולכואה לש הבוריבור .םידוהיל סחיב תותדה קוח תא
 ךותמ אלא ,יתד ףחד ךותמ תאז םישוע םניא ,ךכ לע םידמועש םיטעמה וליאו
 ןכתיי יכ ,תודוהל שי .תומייקה תוליהקה תולהנהב תישיא םוקנל הער הנווכ
 ךא ,תומואה ראש לצא רשאמ םיכוסכס רתוי םימייק ,םמצעלש םידוהיה וניניבש

 דיקוליח .רצה וטיגה ךותב םינשב תואמ לש םייחה-יאנתב הרוקמש העפות וז ןה
 הדכילש איה הדיחאה הליהקה קרו ,םיישיאה םינייגעה םוחתל םג ורבע ולא תועד

 םשש ,םייניב תדוקנ התוא בויכ םג הווהמו התיה הדיחאה הליהקה .תעה לכ ונתוא
 רוריפ .םיקודא תוחפ םהש הלא רמולכ ,םימדקתמהו םיסכודותרואה דחי םישגפנ
 ביחרהל ותועמשמ ,דחא םוקמב תוליהק רפסמ םיקהל רתיה ןתמ ךות ,תאזה הליהקה
 .וזב וז תוכסכתסמ תובירי תותיכ רוצילו םידוגינה תא

 "ומהו תיתוברתה סתומד .ךכל תנווכתמ םנמא הדבכנה הלשממהש ,ןימאהל השק
 רוציל םיניינועמ םהש ,רובס ינניא .יניעב הבגשנ רתוי הלשממה ירבח לש תירס
 הייחש ,םינפב תדחואמ .הווילש תודהי יכ ,ענכושמ ינא .םידוהיה ברקב היכרנא
 תילאיצוסה הרזעה תא לודגה הקלחב תמייקמהו תימואלה התוברת לעו התנומא לע
 תררופמ הליהק רשאמ ,בושח רתוי טנמלא הנידמה יבגל הווהמ ,התדע ינבל

 .םינפב תגלופמו
 .ונידידלע םתשקבתנש ילבמ ,ונלש הליהקה לש היפָא תא ונשת לא !יתובר ,אנ"לא

 תידוהיה הליהקל הל ונת .ונדיצמ ךכל םתשרדנ אלשמ ,ונתבוט ישרוד ויהת אנ-לא
 ,סויטאנגיא הלויול יעושיה לארנגה ירבדכ ,איהש תומכ תיחכונה התרוצב םייקתהל
 וא ,םויכ וננהש תומכ תויהל וננוצר :יעושיה רדסימה לש המרופיר העצוהשכ
 .ללכ היהנ אלש

 המ יכ .ןיפיקעב התוא סורהל םוקמב ,ונלש הליהקה תא ירמגל ורזפתש בטומ
 הדיריל םורגלו והובורהות לש בצמ רוציל לולע ,תעכ תושעל םירמוא םתאש
 .תימוהת

 הז גשומ .תודחוימ תויתד תותיכ תומייק אל ,םידוהיה ונלצא יכ ,ןייצל ילע
 אל ךא ,דבלב הליפתב והשלכ ינוש םייק ונלצא .תורחא תותד ינב ברקב ודוסי
 ןיב לדבהה .אוה דחא תוהלאה לע גשומהו ,תחא הנומא ינב ונלוכ .הנומאה םצעב
 םיסכודותרואה .תוכיאב אלו תומכב אוה םימדקתמה ןיבל םיסכודותרואה
 .םיקודא תוחפ םה םימדקתמה וליאו ,רתוי םיינוציק םה

 ,םידוהיה לכ לש םירכּומה תדה- תורוקמ םה "ךורע ןחלוש"הו דומלתה ,השמ תרות
 ץוענ ונחוכ לכ .תדה יר קיע ל סחיב תופקשה דוגינ ןיא ןכש ,ללכהמ אצוי אלל
 וניתובא ולעוה הללגבש ,הנומאל ונתוריסמבו הנש 3000 תב תרוסמל ונתוקבדב
 ---- .הנעמל םמצע תא בירקהל ונמע ינבמ תובבר םינכומ םויכ םג .שאה"ידקומ לע

 שיש ,ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה לש ולוקל אנרוניזאה ,םירוטאניסה יתובר
 היסולכואה ברקב עירכמה בורה לש וביל-לוקל ובישקה .ושארב דומעל דובכה יל

 .ונחורל וניאש קוח ונילע ופוכת לַאו וניתולאשמל בל-ומיש .הינמורב תידוהיה
 יכ ,תותדה רש דצמ דחוימבו ,םידבוכמה הלשממה ירבח דצמ הנבהל ארוק ינא
 .הרזחב קוחה"תעצה תא ךושמל ליאוי

 ףתתשנ אל ,העבצהל קוחה תאז-לכב דמעוי הלא לכ רחאל םאש ,םיריהצמ ונא
 .ולוטיב ןעמל ץמאמה לכב קבאיהל ךישמנו ,האחמ תואל ,הב



 3 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 ינמורה טנמאלראפב ואדגל לאכימ ריצה לש ומואנמ םיעטק

 *תותדה ןחלופל קוחה-תעצה לע ןוידב ,1929 ילויב 227ו 20-ב

 ,םיריצה יתובר ,שאר"בשויה דובכ

 הררוע ,ןוידל תעכ תאבומש .םייקה תותדה קוחב םינוקית רבדב קוחה-תעצה
 הדבוע העצהה -- -- -- .תידוהיה היסולכואה ברקב המוצע האחמו הבר ההימת
 ינפל דוע רבדה ונל הלגתנ הרקמב קרו ,והשימ םע םדוק ץעייתהל ילב ,יאשחב
 םהיתומכסה תא הלביק העצההש רחאל רבכ עדונ רבדה .טנמאלראפל הסנכוהש

 עירתהל ונצלאנו השק בצמב עתפל ונדמעוה .הקוחה תדעוו םירשה תצעומ לש
 - - - 7 ;ךכ ידוילע ונל השענה לוועה לע םיהובגה םייתלשממה םימרוגה ינפב

 הנווכה ןיעל תטלוב ,טאניסל הסנכוהש ,קוחה"תעצה לש הנושארה החסונה ךותמ

 גואדל תורשפא-לוטנ םרוגל וכפהלו תדה ןחלופ ןוגריא לש ךילהתה תא םולבל

 יפל תדה ןחלופ תא ןגראל ןתיג וז החסונ יפל .םיילאיצוסה םיכרצלו תדה יניינעל
 םה המ טרופ אלש רחאמו רוביצה לע םילבוקמ ויהש ,םינושה ("טיר") םיגהנמה
 הל םיקהל התיה תיאשר הנוש גהונ ילעב םישנא תצובק לכ ירה ,וללה םיגהנמה
 תונוש תוליהק לש ןתחימצ ידיל איבמ היה הז .איה היגשומ יפל ,המצעל הליהק
 קזנה לע דמעוה תותדה רש .ךכב הצרתש שיא 20 תב הצובק לכל ,רופס-ןיאל
 םייאליעה היניינעל ןהו הליהקה לש התומילש םצעל ןה ,םורגל לולע הזש לופכה
 םנמאו ,ןכתיי אל הזש ןיבה רשה .התרוקיבל תונותנ תוליהקהש ,הלשממה לש

 לכו .ךכב יד ןיא ךא ,הנושארה החסונב םילק םייוניש ולא-יא הז ןבומב סינכה
 - 7- 7- .דואמ תרמרוממ תידוהיה היסולכואה

 םירקיעה תא עובקל תוכזה ימל : תינורקע הניחבמ הלאשה תא ןוחבנ הבה ,יתובר
 .ומצע ןחלופ ותואל םיכיישה הלאל קרש ,קפס לכ ןיא ז והשלכ יתד ןחלופ ןוגריאל
 ,ןחלופה יגוס לכל סחיב יללכה קוחה לע רבודמ היהשכ ,1928-ב היה ךכ םנמאו
 םדוק העודי התיה אלש .קוח"תעצה סינכה תותדה רש !הרק המ וישכע וליאו
 ,םיוסמ רטשמ עבוקה קוח -- םיינוליחב אלו םייתדב אל ץעונ אלש םושמ ,שיאל
 -- 7-77 ותוא םיחוד ונאש

 םירשה תצעומב ורושיא תא לבקמ קוח ןיאש ,חיכוה יראטנמאלראפה גהונה

 םתואב רמולכ ,םיכמסומה תודסומב ןכל םדוק וצעונ םא אלא םירחבנה"תיבבו
 ולבקתנש דע רשוא אל רחסמה-תוכשל רבדב קוחה .דעונ אוה םליבשבש תודסומה

 ולבקתנש דע -- היצארפואוקה קוח ;הנידמבש תוכשל שולש לש ןתעדיתווח
 "תעצה הלשממה הסינכה רבכמ אל הז .היצארפואוקה תודסומ לכ לש םתעד"תווח

 היסולכואה 1הרק המו -- 'א םוי תחונמ לע קוחב םייוניש ולא-יא רבדב קוח
 "תּווחל לאשי הדובעה דרשמש ,עידוהל הצלאנ תונותיעה תכשלו ,ודגנ האחמב האצי
 הלאמ ונקלח ערגיי הז המל .רבדב םיעגונה ,םיכמסומה תודסומה לש םתעד
 םאה ?!טנמאלראפב ורשואש םירחא םיקוחב וא 'א םוי תחונמ קוחב םיניינועמה
 דע הנידמה לכב ררושה בצמב יקב תויהל ותדובע-רדחב בשויה רשל ול ןתינ
 1ומצע תעד לע עירכיש ,ךכיידכ

 .1929 ילויב 24-ו 23 ימימ 2058--9 'לג ,בונישיק ,"טייצ רעזנוא" יפל *
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 ,דוסיה-תקוחב רדגוהש יפכ ,ימונוטוא אוה תדה ןחלופש החנהה ךותמ ,יתובר
 ברעתהל תיאשר הלשממה ןיאש ,ענכושמ ינא .תאז חיטבהל הלשממה תבוחמ ירה
 םתעד"תווח לבקתש ינפל ,קוח איצוהל הכירצ איה ןיאשו ,םיימינפה ונייח ןוגריאב
 תודסומה תעד תא לבקל אל רשה לש ותוכז ,םנמא .םיכמסומה וניתודסומ לש
 רכוהש ,ןחלופ ותואל םדוק תינפל םיבייחמ דובכה"סחיו סומינה ךרד ךא ,וללה

 רבחכ ןחלופה חוכיאב לש ויונימל םעט המ ,תרחא .דוסיה"תקוח ידיילע תימשר
 לכש ,אופיא אלפייה !וז קוח"תעצה לע ותעדל לאשנ אל אוה םג ירהו ז טאניסב
 תא הנכסב דימעמה הז קוח דגנ תממוקתמ ,ןווג לדבה אלל ,תידוהיה היסולכואה
 - 7-7 ?ונמויק

 ,תוחדל יוצרה ןמ ירה -- לצומה קוחה תא הרזחב ךושמל רשפא"יא םא ,יתעדל
 הדיעו סנכלו יוארכ ותוא קודבק היהי ןתינ זא דע .ויתסל דע וב ןוידה תא ,תוחפל
 תיחכונה הלשממה -- -- -- .תידוהיה היסולכואה לש התעד תא עיבתש ,תידוהי
 .אוה ןידה ןמ :להקה תעד לש החוכב ןוטלשל התלע איהו ,תיטארקומידל הבשחנ
 7-7 -- .הדגנ תעכ לעפת אלש



 םירחבנה-תיבב גוציי קרפל

 רתכה"םואנל ,ינמורה טאניסב ןוסלריצ .ל.י ברה תבושת

 *הלשמטה תומושרב םוסריפל לספנש ,1926 רבמבונ ףוסב

 לע הטלחהה ,הזה םואנה בקעב טאניסה יריצ ברקב תוחורה תרעס לע םיטרפ)

 .(461--2 'מע ליעל האר ,ולש טאדנאמה לע ברה לש ורותיו ךכמ האצותכו ותזינג

 ,םירוטאניסה יתובר ,שאר-בשויה ינודא

 הגושגיש תא םדקל -- איה תירקיעה ותרטמ ,רתכה"םואנב חנוהש ,ידוסיה ןויערה
 תטלשה ."ןהשלכ תויוערפתהמ החטבה"ו בוטה רדסה תטלשה ידיילע הנידמה לש
 איה ןכלו ,"םדאה דובכ לעו קוחה לע הדיפק"ב קודה רשק אופיא הרושק רדסה
 הווחא לש הריווא רוציל התדועתמש ,תיחכונה הלשממה ידיב המסיסל הכפה
 .תדו הפש ,עזג לדבה אלל ,םיחרזאה לכ ןיב תובבל"דוחיאו

 -וטיב אוהש ,טנמאלראפה לש םיישארה וידיקפתמ אוה הז ןויער לש ותשחמה
 תצובק םלועה לכ לבק הריהצה הלא לכ תורמל ךא .הנידמה לש ידיחיה חוכה
 איהש ,םדוקה בשומב רתכהיםואנל הבושתב ,יחכונה טנמאלראפל ורדחש ,םימשיטנא
 .םיידוהיה םיחרזאה ןוילימכל סחיב ל"נה השודקה המישמה לש הלוטיבל תרתוח

 לש הגושגישו תוברתה ןעמל הלועפ"ףותישו םולשיייח ,תידדה הנבה םוקמב

 ןיב הביאו םידוגינ ,תיבקע תואנק ךותמו .ןמז הז ל"נה הצובקה תרצוי ,הנידמה
 .תובחרה םעה תובכש

 1יהמ -- תוימשיטנאה ,הארנ הבה
 ךותמ אלא ,ללכ ךרדב תעבונ תוימשיטנאה ןיא :הרצקו הטושפ יד הבושתה
 תויקוחה דגנ .בוטה ררסה דגנ העיפומ איהש םירבדה עבטמו .תוירבה תאניש
 תנכוסמה ,תוירבה תאניש קרו ךא ,םירוטאניסה יתובר ,ןכא .םדאהידובכ דגנו
 יל אנ-השרויו .תוימשיטנאה תא םלועל האיבמש איה איה ,הנידמל המצעל איהשכ
 .וז יתעד תא ססבל

 ומלצב ארבנ רשא לכל דובכב תסחייתמה ,םירשעה האמה תוברתל דוגינב
 המסיסל הנמאנ תוירבה"תאניש הראשנ ,תדו םואל לדבה אלל ,םיקולאה לש ותומדבו

 תררועמ ,םדאהרינב ןיב תיתוכאלמ הביא ןווכתמב תערוז איה ."באז -- םדאל םדא"
 ךותמ זעל האיצומו שחכו סרא הציפמ ,םיקלחה ראש דגנ םהמ דחא קלח תממוקמו
 .ןורז"תונווכ

 תפוקתב םידוהיה ומשאוה ויפלש ,עודי ימשיטנא סיסכט ותוא אלא וז ןיא םאהו

 "םדב שומיש לש דרוסבא והואב וא םיטהל-ישעמב ,תוראב-ימ תלערהב םייניבה-ימי

 .4.12.1926 ,150 'לג ,"הרטסאונ הירטשאניר" יפל *
[625] 
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 ימיב וגהנ וליאכש ,םידוהיה ומשאוה ןכמ-רחאלש הפוקתב ?'וכו תדייכרוצל םירצונ
 הדהאב -- ףוסבלו ,לוגירב קסעתהל ,בהז-יאלוממ םיזווא ביואל חולשל המחלמה
 ,רחסמב םבורב םיקסעומ םתויהב ,םידוהיהש הדבועה ףא לע תאזו .םזיבשלובל
 לש יתרוסמה םקוסיע ןכאש לכל עודי ירהו ,יקיבשלובה רטשמה יביוא םעבטמ ויה
 לראק ידיילע ףא ,םהיפלכ תומשאה תחטהל ותעשב םרגש אוה רחסמב םידוהיה
 םאיבהש אוה םידוהיה לש הז םקוסיע ןהו .םימרזה לכמ םיקודאה וידיסחו סכראמ
 ! תיטייבוסה היסורמ תינומה החירב ידכל ףא

 !םידוהיל תוומ ,םידוהיה האלה

 ,םתכוה אל ונופ;:ש ,רשי םדא לכ ,רפס עדויה לכ .הירוטסיהה לש הכרד יהוז
 אטח וא ןוע לשנ אקווד ואל םוקמ לכבו תע לכב ןברק לפנ ידוהיה יכ ,עדוי
 תומילאו תוירזכא ידיל םדל ןואמיצה איבה תומוקמ וליאב םא .וב אצמנש והשלכ

 לשב וליאכ הלאה תועפותה תא קמנל ולדתשה םירחא תומוקמב ירה ,םידוהיה דגנ
 ףנעב ,הישעתהו רחסמה בוחתב םתונוילע לשבו םידוהיה דצמ תמזגומ תורחתה
 .'וכו תואקנבה

 םדאה תא תכפוהה ,ןסר תרסח ,יהשלכ תרוויע היטנל ןותנש ימ לכ יכ ,לוכל רורב
 בושח והשמכ ,תירוטסיה הניחבמ ךרע-רסוחמ רבד לכ ויניעב הארנ ,תפרוט היחל
 וז תפרוט היח .םידוהיה תמגוד ,הנגהה-רסוחמו שלחה תמשאהל דוסיכו רתויב
 "! םידוהיל תוומ ,םידוהיה האלה" :התמסיסש ,תוימשיטנאה לגד תחת תדעוצ

 ,תינאמוהדיטנא תומדקתה תארקל תוליעפ התוא לכ האיבה אל רבד לש ופוסב
 .סרהו קזנל טרפ ,תונידמל יהשלכ תלעות ,םוקמ םושבו םלועמ

 ? תוימשיטנאה תפאוש המל

 תינכתה יפל ,תימשיטנאה העונתה עיגהל הלוכי תוישחומ תואצות וליאל ,םצעב

 יכ ,הווקת שי םאה !טנמאלראפה לש םדוקה בשומב םחולה הגיהנמ הוותיהש

 ידוהיה םעה תא קוחמל ויהי ןתינ ,תוימואל לש הווסמבו ,תאזה העונתה תועצמאב
 "יטנאה העונתה תועצמאב יכ ,הווקתב ועשעתשי קר ילוא וא ?המדאה ינפ לעמ
 הקדצה אלל םיצמשומה םידוהיה לש יטוירטאפה שוחה תא רפשל היהי ןתינ תימש
 זיהשלכ

 ריקשמ היינשה הפיאשל רשקב ןהו הנושארה הפיאשל רשקב ןה :רורב דחא רבד
 היה יוארה ןמש) םצרמ תא ,ידמל םירגובמ םישנא ,םימשיטנאה םינודאה םיע
 .תיטושיק-ןוד הלועפל (המואה תלעותל ותונפהל

 יפלא ינפלמ ומויק תא הנומה ,לארשי םע תא דימשהל ,הנושארה הפיאשה ירהש
 הירוטסיההו .ןויגיה"רסח ןויסינ ףא ,ינש דצמו ,דחא דצמ ,עשפ תניחבב איה ,םינש
 ינפל דוע םירצמה תכלממב םימשיטנאה םצרמו םחוכ לכב ולעפ הז םוחתב .חיכות
 .ותוא ונעי רשאכו" :ך"נתב רפוסמש יפכ .התיה האצותהו .הנש םיפלא תעבראכ
 לכבו םיתיעה לכב םירצמה יאצאצ םג ועיגה המוד האצותל ."ץורפי ןכו הברי ןכ
 וקזיחו םיפדרנה לש םחור תא ולשיח ךא תומוקמה לכבש תופידרה ןכש ,תוצראה

 הרשעיעשתה האמה תלחתהב לודגה ףוסוליפה .הנרַאְּב קיוודול לראק .םהיבצע תא
 ןמ םתענמ םתא" :ונמז-ינב םימשיטנאה לא ותיינפב ,בצמה לש ןוכנ רואית ןתנ
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 ררבילב םתירז םתא ; ןובקירמ ורמתשנ ירה םה ךכ ידי-לע ךא ,ריוואה תא םידוהיה

 ,םיקומע םיפתרמב םתוא םתאלכ +: ךכמ ורעננו ורענתה ךא םהו ,האנישה"חלמ םהית

 ."ביבאה אובב ,דעומ דועב וקירוי המח תאז תחת ךא ,לבזב תומותס םהיתובוראשכ

 תמא איה ףא התליג ,הלוגדה תועדה הגוהו החונמה הינמור תכלמ ,הווליס ןמרכ
 הביל קמועמ הזירכהב ,"לקניוו-ןטאנָאּפ ןיימ" םשב םיללוחמה היתונורכזב וז הנוכנ
 דחי ךא -- ונממ ונחור תא םיניזמו ך"נתה לע ונלוכ םייח ונא ,רבדה רזומ" :רעה
 םידמול ונא ;'וכו ,םירפסהירפס תרצוי המואב לזלזל ונמצעל םישרמ ונא תאז םע

 ,ונל ותוא קינעהש םעה תא םינעמ ונאו ,טפטפל ונא םיליחתמ קרשמ ך"נתה תא
 רוקמ תא םיללושו תינרוחא הילא םינופ ונא המלו -- תודהיהמ ונאצומ :'וכו

 רחא הזב .'וכו ,רחא םוקממ אלו םשמ אוה ינחורה ונאצומ ,תוחפל ,ירה 1ונתבצחמ
 םיקיזחמ השמ לש ומע ינבו ,תומוצע תויוברתו תויקנע תומוא ,ומלענ הז רחא
 ותוא ןפדרב ,דואמ לודג תוריש .םיעדוי אלב ,ול ושיגה תומואה לכ ;'וכו דמעמ
 לבל ויתורוש תא דכלמ אוהשכ ,וינעו קודא ראשנ אוה ךכ ידיילע .ותוא ןתונעבו

 ."רבע לכל ורזפתי

 דע .הריתי החכוה םושמ שי ליעל רומאה לכבש ,םירוטאניסה יתובר ,ינא ןימאמ
 .היינשה הפיאשל רשא -- וישכעו .םידוהיה תא דימשהל הפיאשה איה תכחוגמ המ
 יפל וניאש ,םידוהיה לש יטוירטאפה שוחה תא רפשל קר םימשיטנאה ןוצרב םא
 קר ןה עבטה ךרדמש ,םתינכתב תולולכה ,תויארפה תושיגנה ידי-לע ירה ,םחור

 לש םבצמ רופיש ידיזלע -- אוה ךופהנו .הרטמה לא עיגהל ןיא ,ןדגנ תוממוקמ

 .תשרדנה החלצהל עיגהל היהי ןתינ ,תויוכז-יווש םינבכ ,תדלומב ,ןאכ םידוהיה

 ירבדכ ,הילא רתוי ךשמנ אוה ,הנידמה דצמ םח סחיל הכוז רוביצהש לככ ירהש
 ."םכל טג דודמנ -- ונל ודדמתש הדימב" :היתַמ חילשה

 ,לסירב לש הטיסרבינואב רוסיפורפ ,ןוריז דרפלא ,לודגה ירצונה דמולמה
 "רטניא אורדדהד יוור"ב עיפוה רשא ,לודג םואנ אשנ ,ל"נה ןורקיעה לע ךמתסהש
 לש םזיטוירטאפה תא רפשל םכנוצרב שי םא" :הנקסמ ללכל עיגהו ,"לאנויסאנ

 ."םירזכו םיביואכ אלו ,םינמאנ םיטוירטאפכו םיחאכ םתוארל םכילע ,םידוהיה

 האמב סופתת תוימשיטנאה ומכ העתַמ העונתש ןכתיי הלא לכ רחאל םאה ,יתובר
 םיימש ידסחל תודוהש ,םויה לש הינמורכ תיתוברת הנידמב והשלכ םוקמ ונלש
 ? חלודגה הינמורכ תחרופו דקזח הנידמל ,תומחלממ הפייע .הנטק הנידממ הכפהנ

 הלומעת לש ךרדב םיחרזאה לש םתעד ףוליסל תודוהש ,םויכ ןכתיי םאה
 ,םימשיטנאל ,םהל הלעי .תומילא ישעמו תויוערפתה ,תולפש תונגפה לש הצימשמ
 1םינש תולבוי המכ ינפלמ לא הרוחא הירוטסיהה לגלג תא ריזחהל

 דיטנא לש הווסמה תחת .תוירבה תאניש לש הירואיתהש ,ןכתייה :וזמ הריתי
 -- וא ,וינויד ירחא בקוע םלועה לכש ,ינמורה טנמאלראפה ךותל רודחת .תוימש
 רתבהא עטמל הנוכנה הלתשמה תויהל דעוימש לודגה רואמה ,הטיסרבינואה ךותל
 ,ברח ונרעצל ,תשרדנ ןכריפ-לעדףאו ? המעו הנידמה תבוטל ישונאה-רסומהו תוירבה
 !הלודגה הינמור יבחר לכב תנגפומ איהו םיברב תאזה תיזבנה הרותה

 ריעשה ,םידוהיה תא קר אל רתויב הבילעמו הביאכמ תוירבל האנישה תנגפה
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 בוטה המש שרדיי הלא םירעוכמ םישעמ בקעבש ,הלוכ הינמור תא םא יכ ,לזאזעל
 .יתוברתה םלועה לכב יאנגל

 רתכה"םואנ תעיבתל הנעיי אל ,ינמורה םעה תא גציימה ,טנמאלראפה יכ ןכתייה
 ןיעמ אלא הניאש ,תיחכונה התוחתפתהב תוימשיטנאה תא עירכמ בורב הנגי אלו
 בשומב ריהצהש אוה ירה ? התוטשפתהל עייסמה הגיהנמב הקבדנש ,תקבדימ הפיגמ

 זחאי" םזיזוקה לש תיראבראבה תינכתה החדיתש הרקמב יכ ,ושבמ לוקב ,םדוקה
 ."!תומילא יעצמאב ינמורה םעה

 ,דימתלו תחא ,ץק םישל ידכ ,החוכב שמתשהל עדת אל הלשממהש ןכתיי םאה

 +? תרחרחמה תונותיעה תוטשפתה תא םולבלו תומילא הוולמה תידוהי-יטנאה הלומעתל

 לש הדובכ ןעמלו תוברתה בשב ךכל ץק םישל םישרדנ םתא .םירוטאניסה יתובר
 לש ותלאשימ םשב ,הנידמה תקוח םשב ךכל םיעבתנ םתא .הגושגישו הנידמה
 תויקוח ,רדס" :הלשממה לש המסיסה םשבו ולש רתכה"םואנב ךלמה

 "!דובכו
 ,הלודג היהתש הינמור ןעמל תושעל םילגוסמ םתא קר יכ ,יתובר ,וחכשת אנילא

 תניחבמ רקיעב אלא ,היסולכואה לדוג תניחבמ קר אלו יפארגואיגה ןבומב קר אל
 הינמור תנידמ לש תיתימאה הירוטסיהה"יבתוכ םכנה םתא .הלש םייחה-רסומ
 םא יכ ,והשלכ רעוכמ ףד הכותל בברשל אופיא ושרת אנ"לא .הלודגהו השדחה
 .רתכה"םואנב ותוכלמ דוה ידי-לע ונעבתנש ומכ ,דבלב בהז"יפד

 ,1926 רבמצדב 15 ,ינמורה טנמאלראפב רנּבָא ריאמ ר"ד םואנ
 *רתכה"םואנל הבושתב

 ,טנמאלראפה ירבח יתובר ,שאריבשויה ינודא

 ,רתכה"מואנל הבושתה-תעצהל עגונב יתעד-ילוקיש תא עימשהל אובא םרטב
 רופישה לע הלוכ הינמור ידוהי לש החמישה תושגר ותוכלמ דוהל עיבהל ינוצרב
 .ותואירב בצמב לחש

 ושפנ יקמעמבו ,ידוהיה םעל סחיב המודק העיד ול ןיא ותוכלמ דוהש ,ונל עודי
 לדבה אלל ,הנידמה יחרזא לכ ןיב םולשלו תודידיל ,הנבהל ללפתמ אוה הנידעה
 םילחי בוטה ונכלמש ,םתקיפתב םה ףא םידחייתמ הינמור ידוהי לכ .הנומאו עזג
 .הנידמה לש הרשאלו ורשאל ,ואולמב

 ,יז.ש ילויב ,יחכונה טנמאלראפה לש ןושארה בשומב רתכה"םואנל ביבסמ חוכיווה
 ,זא ועידוה טנמאלראפה ירבחמ םיבר .וישכע לש לודגה חוכיוול המדקה ןיעמ היה
 העשה העיגה תעכ .ויתסהיבעומב םכסל םידמוע םה םידוהיה תייעבל םסחי תאש
 .ונלש םיינידמה םייחה לש חותפ עצפכ התעשב ידי-לע הרדגוהש .וז הייעבב ןוידל
 םידדצה ינשמ בוט ןוצר יוליג ידידלעש ,חיכוהל ידכ חור-רוקב תאז תושעל לדתשא
 .תידדה הנבה ידיל אובל תולקב היהי ןתינ

 .1926 רבמצד ,152 'סמ 'לג ,"הרטסאונ הירטשאניר" יפל *
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 םוקמ לכב אונש ירכנה

 ,םוקמ לכבו תופוקתה לכב המייקתהש ,תימלוע הייעב איה תוימשיטנאה יכ ,עודי
 טועימה יכ ,איה הדבוע ךא .תואיצמב והשלכ דוסי הל שיש העונתכ הבשחנ ןכלו
 הנומה ,ןיסב .םיברה לש םרוסחמל םוקמ לכבו תע לכב יארחא השענ ןייטצמה
 םלועב .םידוהי לש בצמ ותואב םירצונה םינותנ ,םיבשות םינוילימ תואמ עברא
 בצמ אוה ןכו ! הגרד"יתוחנכ םיבשחנו .םידוהיהו םירצונה דחאכ םיאונש ימלסומה
 .הקירמאב םישוכה

 ולאכ .םידוהיה תאנישל תוביסג ישונאה ןופצמה ול שפיח םימעה-תוררועתהב

 .יתוברתו ילכלכ עקר לע ןכמירחאלו ,יתדה עקרה לע ,ןבומכ ,הלחתהב ולגתנ
 תילאטורב התייהנ היסורב .הנוש הדימב תונוש תוצראב החתפתה תוימשיטנאה
 ,תורפסה עקר לע רקיעב -- הירטסואב ;ילכלכה םוחתב -- ןילופב :רתויב
 .דבלב עדמה חטשב -- הינמרגבו

 תיתד תּוימשיטנא

 םג ויה .המודקה הפוריאב תוברתה ימע לכ לע רבע תיתדה תוימשיטנאה לג

 תרותב וריכה ףא םיעודי םידמולמו ,ותוחתפתה תא ,רתוי וא תוחפ ,ומלבש הלאכ
 םלועה תומוא לכ -- וזמ הריתי .הב הקובד ירצונה רסומה תרותש ,ידוהיה רסומה
 השענ היה אלש המ ,תויתד תוידוהי תודע לש יקוחה ןמויק תוכזב םיריכמ ויה
 ,תועבג ישאר לעמ םעל הפטהה -- רמולכ ,הילגנאבש רתויב הפיה חרפה וליא
 .םימודקה וניתובא תעדותב שרשומ היה אלו שרוש ותואמ היה אל

 תילכלכ תוימשיטנא

 היוליגב הב לפטנו ,תיניצר הייעב איה תינרדומה תוימשיטנאה לש ילכלכה דצה

 היה ,ראשורו טראבמוז םיעדונה םידמולמה תעדל .םינפ"אושמ אללו טלחומ בל
 תירחסמה הבכישה לש הרדעיה תא תוצרא וליאב םילשהל הירוטסיהב ונדיקפת
 ונכש םידוהיהש ,תע התוא לכ החרפ דרפס .הלכלכה-תרסח ןילופב ומכ תימואלה

 -- תורחא תוצראו הילגנא ,דנאלוה .םשמ ושרוגש רחאל התלודגמ הדריו ,הכותב
 ןתינש ,תוירוטסיה תודבוע ןה ולא .םידוהיה ינפל וחתפנ ןהירעשש רחאל וחתפתה
 ויה הלא תוחכוהש ,ןובשחב איבהל שי .ןשיחכהל אל ךא ,ןכרעב טעמל ילוא
 לש דמעמל ונדרוהו םהשלכ תועוצקממ םיקחורמ ונייה ןהבש תותיעב ףא תונוכנ
 .דבלב םינפלחו םירחוס

 "תפוקתמ םידוגיאהו תודמעמה םלעיהב ,היצאפיצנאמַאה ןדיעב יכ ,רורב הארנ
 ימוחתב הרופ םרוג תויהל תורשפאה הפוריא תוצראב םידוהיל הנתינ ,םייניבה
 .הכאלמהו היישעתה

 הניבוקוכב םידוהיה לש ילכלכה דיקפתה

 ויה שדקהה"תורעיבש תונליאה .םייתימאה םיצולחה ונייה הניבוקוב לש היישעתב

 תונושארה תורסנמה תא םימיקמ םיניישעתה םידוהיה ויה אלמליא ,רבכמ םיבקרג

 ידוהיה לש ותעפוה .הניבוקוב לבח לכ תאו םורדה תא ךכ ידיילע םירישעמו

 טלמ תקפהל םיפי (הניבוקוב) הנטּופ לחנה תורפע יכ ,יוליג ידיל האיבה דארלסקא
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 לחנו ,העודיה טלמה"תיישעתל הניבוקוב התכז הז ידוהיל תודוה .(ךרע-רקי) יתוכיא
 םירחא יניעלש ,םוקמב עבט"תורצוא לש םייוליג בקעב רשעתנ טקשהו ינעה הנטופ

 םידוהיה .תיכוכזה תיישעתל סחיב םג ןידה אוה .דבלב ליגר םיכרדירפעכ וארג םה
 יפכ ,םירחא לש םשוכרמ םינהנה וא םישרויה אלו ,הז םוחתב םינרציה יצולח ויה
 .םירחא םירובסש

 .תיבירב תואוולה ןתמ לעו לוהוכלא ירצומ תריכמ לע ונצקעל וגהנשכ ,םינמז ויה
 .םידוהי רשאמ םירצונ םיגזומ רתוי הברה שי םויכ .רבכמ ופלח הלא םינמז
 ,ףסכ"תורטשב םהיתובוח תא וקליס םה .םירכיאה תא הרישעה תיאלקחה המרופירה
 דבלמ .ידוהיה םג התוא בלשמ ירה ,ההובג תיביר םימלשמש הלאכ דוע שי םאו
 םוקמב ,הקירמאב גוהנש ךרדכ ,לוהוכלא תרצות רוסאל הלשממל הל ןתינ ירה ,תאז
 בצייל ידכ ,הנידמה לש יפסכה בצמה תבוטל אוהש ,ולב תרוצב הנממ האנה קיפהל
 ידכל ההובגה תיבירה תא דירוהלו בהזה ךרעל סחיב ונלש עבטמה ךרע תא
 .ריבס רועיש

 קיסהל ןתינ ,הנידמב םיאלממ ונאש ,ילכלכה דיקפתה תא קודבלו רוקחל ונאובב

 תדוקנ יפל ,םא ףא .ונב םיגהונש לוזלזלו הנטשל םוקמ לכ ןיאש ,הנושארבו שארב
 -תפתה ינפב לושכמ םושמ ךכב שיו ,הלכלכה םוחתב ידמל ונא םיקזח ,םכתפקשה
 חיכומ הז ןיא -- תימואלה תונמואה ינפבו שועיתה ינפב ,תימואלה הבכישה לש התוח
 .ונמטשל ףאו ונב לזלזל םכילעש

 תורחתהו תוקחתה

 הינמורב םיילכלכה םייחה ימוחת לכ תא ונופיצה תמאבה :הלאשל עיגנ תעכ

 ,רחסמה ףנעב ותוחתפתה ךרדב םילושכמ ונמשש וא ינמורה םעה תא םהמ ונשריגו
 1 תונמואבו היישעתב

 ,טנמאלראפה ירבח ,יתובר

 איה הינמור יכ ,תעדל יתחכונ הפיהו הלודגה ונצרא יבחרב תוברה יתועיסנב
 הינמור יכ ,ודיעי םהיתועוצקמל םיחמומה .עבט"תורצואב תורישעה תוצראה תחא
 ץראה וזב םיכחמ ,םייתדגא טעמכ ,םייקנע תורצוא .תומדקתהלו חותיפל הנותנ
 ,תינכטה תומדקתהה לש יחכונה בצמב .םלצנלו םשבוכל ואוביש ,תולמע םיידיל
 היסולכואל הייחמיחטש הינמורב םייק ,תצמואמ הלכלכ לש תוינידמ בוליש ךות
 ,םרב -- -- -- ,םירשואמו םיחתופמ םייח-יאנתבו םויהמ וז לע השולשייפ הלועה
 םררועמ ןיאו -- ץראהיםע ינבמ םלאוגל םיכחמ ,םימודר םיראשנ וללה תורצואה לכ
 ,פראק .פ.פ עדונה יאנידמה לש םילענה וירבד תא ריכזהל אופיא יוארה ןמ .הייחתל
 ,רחסמה ,הלכלכה יחטשב הינמורב םידוהיה תא אנ"וקח" : טנמאלראפב םעפ זירכהש
 3 "ןויסינהו ץרמה

 תימואל הנגהל תירצונה הגילה תינכת

 תינכתה תא ונתיאמ ריתסמ ונויא תימואל הנגהל תירצונה הגילה םאונ -- -- -
 ,היננ .קוחה ךרדבו תומילאה ךרדב :םיכרד ינשב איהש ,תידוהיה הייעבה ןורתפל
 םשוריגל םא יכ -- םידוהיה לכ לש תינומה החיצר -- תיסיפ הדמשהל הנווכה ןיאש
 ,דחא דצמ .עוציב"תב הנניא יכ ,חכוויש הפוס תאזה ךרדה םגש אלא .ץראה ןמ
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 אלו -- תושפנ ןוילימכ לש רועישב םלש םע ץראה ךותמ שרגל רשפא-יא ירה
 ,הנידמה יא -- ךדיאמו ,ףטו םישנ ,םישנא -- םידחא םירובסש יפכ םינוילימ ינש
 היופצ ירה -- דועו !םיימשה םידדונה ינפב הירעש תא חותפל הנכומ היהתש
 -- - הנרדומה ןדיעב הלאכ םיחיכש יתלב םיעצמא דגנ יתוברתה םלועה לכ תאחמ

 אבצב םידוהיה

 הטמה ףאש ינרובסו ,אבצב תרשל ונתוכז לע רתוול םיצור ונניא ,םידוהיה ,ונא
 לכב םתונמאנ תא וחיכוה םידוהיה .אבצה תורושמ םידוהיה תקחרהל דגנתי ישארה

 ןיבמ םידוהיה זוחא היה .המחלמב ופתתשהש ,תוצראה לכב .המחלמה תותיזח
 לש ותודע לע ךמתסמ ינא .םימעה ראשל המוד יבשב םילפונה ןיבמו םיעוצפה
 לש וזמ הריתי תונמאג היכותש ,םישנא תצובקב םלועמ לקתנ אל יכ ,'גרו'גידיול
 ,המחלמה ץורפב ,הרהימ אל התייסולכואמ קלח םוששו ,םהירוגמ ץרא יבגל םידוהיה

 .םידוהיה ורהימש םשכ ,סויגה-וצל תונעיהל
 םיכוז םה םשש ,תוצרא ןתואב םיבהלנ םיטוירטאפ םה םידוהיהש ,איה הדבוע

 ויה אל דועש ןמזב ףא הויחרזאה םהיתובוח תא ואלימ הינמורבו ,בוט סחיל

 - - - .תויוכזייווש

 םירפכה תמאלה

 ,ריעהל קר ןתינ ךכ לע .תידוהי תולעבמ םיירפכ םיסכנ תעקפה תשרוד הגילה
 תדוקנמ תבשייתמ וז השירד ןיא ,ינש דצמ .עיקפהל הברה ראשנ אל הכ ןיבש

 וקסעתי םידוהיהש םיניינועמ תויהל םהילע ,הרואכל .אפוג תימשיטנאה הפקשהה
 םכנוצר םא .תונמואהו רחסמה ףנע תא .םנושלכ ,ופיצי אלש ידכ ,תואלקחב אקווד
 םכנוצר םא :םירפכה לא םירעה ןמ םתאיצי תא דדועל םכילע ,םירעה תא ןמרל
 לש הטישב ךישמהל םילולע םתא ירה ,םירפכב תועקרקה לע םתוכז תא עיקפהל
 .םירחוסל ונכפהלו םירעב ונתוא זכרל -- םייניבה"תפוקת

 תידוהי תּולעבמ םיינוריע םיסכנ תעקפה

 ןויגיה איה ףא תרסוחמ תידוהי תולעבמ םיינוריע םיסכנ עיקפהל הגילה תשירד
 .ידיינדאלדליסכנ ריעב שוכרל ביאשר ץוח יניתנ ףא ,הנידמה תקוח יפל ירה .והשלכ
 לכב רכּומשו םירזל רתומש המ ,איה היחרזא לע רוסאל ,הנידמל ,הל רשפאה
 1יקוחו ןוכנ רבדכ יתוברתה םלועה

 סוזואלק סּורמּונ

 רבוד הברה .סוזואלק סורמונ גיהנהל -- ,ןורחא יעצמאכ ,הגילה תשרוד דועו
 רשפארא (א :םיקומינ ינש לע דחוימב עיבצהל קר ינוצרבו ,וז הלאשב בתכנו
 רתויב קיתווה יתוברתה םעה םהש ,םידוהיה לש הלכשהל הפיאשה תא םוסחל
 תורוקממ ותדלומ ץראב קחרזי ונלש רעונהש ,םגפל םעט םושמ שי ןכש ,הפוריאב
 בר רוסחמ שי הינמורב 'ב :ץוח תואטיסרבינואב המכח תונקל ץלאייו עדמה
 סג ,רמוכל ץוחמ ,חורבש םיניינע םשל קוקז רפכו רפכ לכ ירהש ,םיאפורב רקיעב
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 תואירבל והשלכ קזנ יופצ יכ ,חינהל רשפא-יא .תוימשגבש םיניינע םשל -- אפורל
 .םיאפור ףלא 30-ב םויכ םייקה רוסחמה תא וניטקי םיאפור םיפלא המכ םא ,םעה
 תא יאלוקינ ראצה ותעשב ןימזה אל םאה !םידוהי םיאפורב ןומא םכל ןיא םאה

 םייניבהרימי תפוקתב ףא םאה !הלוחה ונב תא אפרל ןילרבמ ידוהיה רוסיפורפה

 אמש וא !אמורבש םירויפיפאה תונמראב םיידוהי םיאפור ולעפ אל םיכושחה
 תודעוימה תויתלשממה תורשמה תא סופתי דמולה ידוהיה רעונהש ,םתא םיששוח
 זכרמו הנידמב עירכמה בורה תא הווהמ ינמורה םעהשכ ,דמולה ינמורה רעונל
 תא תולגל תיעדמה ותוליעפב והשימל ונא םיעירפמ םאה ?ןוטלשה חוכ תא ודיב
 יכרע תריציב םירמכהמו םינמאהמ והשימל ונא םיעירפמ אמש וא 1 היתונופצ
 זחורו תונמא

 רתוי וא רתוי םירישע ויבשוה -- םידוהיה-רסח הינטלוא לבחש ךכ ךותמ םאה
 םיוולמ ,תואבסמ םש ןיאה + הבודלומבכ ינועבו קחודב םש םייח אל יכו ? םירשואמ
 רכינ זוכיר םייק םהבש ,םילבחה םתואב ומכ ,םהיגוסל םיילילפ םיעשופ ,תיבירב
 1םידוהי לש

 םידוהיה םע תּורשפתהל ךרדה

 .ויתונורכזב הלעמ ,תידוהיה הייעבב ותעשב לפיטש ,הטיו ךיסנה יסורה יאנידמה
 ידיילע היה ןתינ ,רוחשה םיה ךותל היסור ידוהי לכ תא קורזל היה רשפא וליא"
 ."הנורתפל רותחל ונילע ,ירשפא רבדה ןיאש רחאמו .תידוהיה הייעבה תא רותפל ךכ

 תוברתהו ךוניחה רש םדוקה בשומב רביד ,תבקונ הכ הרוצב אל יכ םא ,וז חורב
 םיטועימל אלא ,םידוהיל דחוימב סחייתה אל םצעב .'ץיבורטפ 'פורפה דבוכמה

 .םידוהיל סחיב םג ךרע שי רמאש המ לכל ךא ,ללכב
 -- הנושארה :םיטועימב לופיטל םיכרד שולש תומייק ,'ץיבורטפ רשה תעדל

 ,םהיתויוכז תא םהמ לולשל -- היינשה ;ירשפא יתלב הז ךא ,ץראה ןמ םתוא שרגל

 .תורשפתהל ךרדה אופיא תראשנ :ונדיצמ האיגש היהת וז םרב
 םלועל םייקתת אל ףאו הכ דע המייקתה אלש ,םיריצה יתובר ,םכמצעל אנ"וראת

 םדוחיי לע םרמשב ,םידוהיהש ,הדבועהמ םלעתהל רשפא"יא ירה .תידוהי הטנדיריא
 ידמל הנוגה הדימב םהל ושכר ,תימואלה םתוברתל םינמאנ םתויה לכ םעו ימואלה
 ומכ ,םינוכנ םהש ,ךכ ידכ דע תינמורה תוברתה םע וגזמתה םה .הנידמה תפש תא
 םידוהיל אניוסחייתה .םילודג תונברק הנעמל איבהל ,םירקמ הברהב רבכ חכוהש
 םהש וחכוויתו ,םנויוושב וריכה ,שממ לש רבדל תויוכזה"יוויש תא וכפה ,הפי ןיעב
 הינמורב תידוהיה הייעבה ןורתפל רתויב בוטה יעצמאה .םכמ תוחפ אל םיטוירטאפ
 - 7 - .תותודידיו תידדה הנבה -- אוה

 הזו ,שפנ ןוילימל בורק עיגמ הנידמב תידוהיה היסולכואה רועיש ,םיריצה יתובר
 .דבלב םידימאה םידוהיה םכיניע דגנל ןכש .ידמל לודג רפסמכ םכיניעב הארנ
 .רעשל םכל השק ותומכש ,הזכ ינועו הקוצמב יח ונמע ינבמ לודג קלח ירהו
 איבהל ,ונתפיאש תעבונ ןאכמ .המדא-אמאמ לושינ תונש יפלאמ האצותה יהוזו
 המשגהל תנתינ וז הרטמ .המדא"תדובעל וריזחהלו היצאזילאמרונ ידיל ונמע תא
 ,המודקה ונצראב ימואלה ונתיב תמקה .השודקה ץראל םידוהיה תריגה ידיילע
 איה תונויצה .הפיאשה תמשגהל עייסת ךא ,םימואלה רבח ידיילע רשואש יפכ
 ,הקוד ןודאה םג ךכ לע דמעש יפכ ,וז ונתרטמ תמשגה תא םויכ תשמשמה איה
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 האיבמש איה וז העונת .תינמורה הלשממה םעטמ הדהא"תרהצהב ,רבעשל ץוחה רש
 .לארשייץראב תידוהיה המואה תייחת -- םייפלא תונשמ הווקתה תמשגה ידיל

 ידהוא .וז העוגת הפי ןיעב תוארל .םיריצה יתובר ,םכדובכמ אופיא השקבב

 הילגנאב םינויצה תמגוד ,םינמאנו םיבוט םיינמור םיחרזא םה תינויצה העונתה
 יכ ,דבלב הינמור תודהי לש התגאדמ לארשי"ץרא לש הניינב ןיא ןכש .הקירמאבו

 ותוא תמשגה אוה לארשי"ץרא לש הניינב .הלוכ תימלועה תודהיה לש התגאדמ םא
 הבש ץראה יפלכ תויחרזאה וניתובוח םע יהשלכ הריתסב דמוע וניאש ,לאידיא
 - - 7- .םירחאה לככ םיניינועמ ונא התוחתפתהבשו ,םייח ונא

 :ינחור טויס אלא הניא תוימשיטנאה : יכ ,קיסהל ןתינ ליעל ידי לע רמאנש לכמ
 :התרטמ תא גישהל ,היצמאמ לכ םע ,לכות אל תימואל הנגהל תירצונה הגילה
 -- 7 7- הנדמל בר קזנ איבהל הלולע הגילה לש התינכת תמשגה

 ונא ,ךישמנ םייתניבו ,קדצה ןוחצנב ,ביואה לע ןוחצנב ןימאמו ינא ימיטפוא
 הלודגה הנידמה ידוהי יכ .חיכות הירוטסיההו תויחרזאה וניתובוח תא אלמל ,םידוהיה
 .הנידמל ןמאנו חוטב ןעשמ ,ינמורה םעה ידידי םה תאזה הפיהו

 םיינמורה םיקקוחמה-יתב בשומ תחיתפב תידוהיה העיסה ירבח תרהצה
 28 םוימ טנמאלראפה תאילמב -- רשיפ רודואית ר"ד :1928 רבמצדב
 *1928 רבמצדל 29 םוימ טאניסה תאילמב -- רנּבַא ריאמ ר"דו ,רבמצדל

 ,םירוטאניסה יתובר ,שארה"בשוי ינודא

 ידוהיה ינתָאה טועימה תא גציימה ,ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה תעד לע
 :ןלהלדכ ריהצהל דובכה יל שי ,הנידמב

 הנושארה םעפבשכ ,הלודגה הינמורב ידוהיה םעה ייחב וז איה תממורמ העש
 ורבד תא טנמאלראפה ןכוד לעמ תאשל ,תוישפוח תוריחבב ורחבנש ,ויגיצנל ןתינ
 .הנידמב להקה תעדלו ינמורה םעל

 ,הלאה תוישפוחה תוריחבב ופתתשה רשא ,םידוהיה םיחרזאה לש לודג בור
 ךשמב ומויק לע רומשל עדיש דבלב וז אל רשא ,םעל םתוסחייתה תא וחיכוה

 טועימ רותב ולש םיימואלה םילאידיאל ותונמאנ תא חפטל גאד אלא ,םינש יפלא

 .הנידמה לש הייסולכואה ראש ברקב דחוימ ינתַא
 םיגיצנה תא םיקקוחמה-יתבל תלשש ךכב טלובו אלמ יוטיב ידיל אב הז ונוצר

 .תימואלה תידוהיה העונתה שארב םידמועכ רוביצה ייחב זאמ םיעודיה

 םיריצה תצובק ידיילע .המקוה טאגירהמ םיידוהיה םישיאה יבושח תעד לע
 ויפא .הנידמב הדיחיה תידוהיה הגלפמה םעטמ תיראטנמאלראפה העיסה ,םידוהיה
 ,הינמורב ידוהיה ינתָאה טועימה לש יראטנמאלראפ דסומ רותב ,ונלש ןודעומה לש
 ,תוגלפמה תורגסמ ךותב תולעופה םיינתֶאה םיטועימה ראש תועיס לש ןייפַאל המוד
 לע ןגהלו ותוכז לע קבאיהל אופיא היהי םידוהיה םיריצה לש ןודעומה תדועתמ
 .הינמורב ידוהיה טועימה ללכ לשו טרפה לש ויתויוכז

 .1929 ראוניב 2 םוימ 1154 'לג ,ץיבונר'צ ,"גנוטייצ עשידוי-טסוא" יפל *



 תוהפסנ 4

 ההנַמה האידיאה תספות ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה לש ותינכת שארב םוקמ

 סחיב ינמורה םעה םע ישפנ רשק -- הזכרמבש ,הלודגה הינמורב ידוהיה םעה תא
 "רתכל המילש תוריסמ ,תינמורה הנידמה לש הדיתעב תרערועמ יתלב הנומאל
 .הלודגה הינמור ,ונתדלומל הבהאו תוכלמה

 הריתסו יפוד אוצמל ןיא ינתַא טועימ רותב וניתופיאשבו םיימואלה וניתושגרב
 תויחרזאה תובוחה ירקיע יולימלו רוהטה םזיטוירטאפל דוגינב תדמועה ,יהשלכ
 הנידמה תרגסמ ךותב ומצע תא האור ידוהיה ינתָאה טועימה .ךפיהלו ,בל-רשויב
 ךות חתפתהלו םייקתהל ,ודוחיי תא חיכוהל שקבמש ,ימואל טנמלָאכ תינמורה
 הפיאש זוחא ינתָא טועימ -- :תינמורה המואה לא תינחורו תישפנ תוברקתה
 ינמורה םעה לש חורה יסכנ תא ךירעהלו ןיבהל תבהלנ

 תינמורה המואל שחור ידוהיה םעהש הדותה תרכה תא ןייצל ינוצרב וז תונמדזהב
 םיכמסימב ,יוטיב ידיל ואיבה ,הכ דע ןוטלשה שארב ודמעש ,תולשממה לכ רשא לע

 .לארשי"ץראב ימואלה תיבה תמקה לש יתוברתה לעפימל ןתדהא ישגר תא ,םיימשר

 רךותב קבאיהל םיבושחה וידיקפתמ דחאכ האור ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה
 יתוברת םודיק לש תוינידמ םמצעל וצמיאש ,הלא לש םדיצל הזה תיבה ילתכ

 ןויוושה ,שפוחה תונורקע יפל יטארקומיד ןוטלש דוסי לע ,ילכלכ חותיפו הנידמל
 תויוריחה לכ תא חיטביש ,הז יטארקומיד ןוטלשמ הפצמ ןודעומה .הווחאהו
 םידליל ךוניחה שפוח ,תונותיעהו הבשחמה ,יתדה ןחלופה שפוח :דוחיבו ,תויחרזאה
 תשחמהל םיפצמ ונא ./וכו תילכלכ תוליעפ שפוחו םירוהה ןוצר יפל הארוה תפשב
 : ןוגכ ,דוסיה"תקוחל םאתהב .הלשממה תוארוהו םיקוחה יבגל םיחרזאה לכ ןויווש
 ,הווחאה ןורקעל תודגנתמה תועונתה ןתוא דצמ תולועפ תמילבו ביקע קבאמ

 .הלודגה הינמור לש םייבמופה הייחב תימשיטנאה הלומעתה תא רוסאל -- דוחיבו
 םיימואלה םיכרעה םה ידוהיה םעה לש תרוסמהו הנומאהש ,הדבועב הרכה ךותמ

 -אלראפה ןודעומה עבות ,ןמויק לע רומשל ול ןתינ םהל תודוהש ,רתויב םיבושחה
 תורושקה ,תינמורה תודהיה לש תושירדה לכב ריכהל ףקות לכב ידוהיה יראטנמ
 ול אצומ ןודעומה -- -- -- .יתשלכ הערפה אלל תדה תווצמ יולימב קודה רשק
 עובתלו ידוהיה ינתַאה טועימה לש ויתויוכזב האלמ הרכה ןעמל :לדתשהל הבוחל
 הווש סחי ןעמל ; תימואלה ונתפשלו ונתוברתל ירמחו ירסומ עויס הלשממה תאמ
 .הנידמב םיטועימה ראש לכלכ ,ידוהיה טועימל

 ריקפתה תא ןודעומה שיגדמ ,תיאלקח ץרא הרקיעב איה הינמורש בל לא םישב
 ,הדבועה רואלו הז בצמ רואל .הנידמה לש םיילכלכה הייחב תונמואהו רחסה לש
 היישעתהמ ,הכאלמהמ התסנרפ תא תאצומ הינמורב תידוהיה הייסולכואה בורש
 ןגהל לדתשיו הנידמה קשמב וז העפות לע ותעד תא ןודעומה ןתי ,רחסהמו הריעזה
 תעדונה תינכתה תרגסמב -- -- -- .קדצה תדימבו ץרמב הלאה םיסרטניאה לע
 דמוע ךכיפל .ליעלד ונלש תינכתה ירקיע םילולכ םיימואלה םירכיאה תגלפמ לש
 הנמאנ ראשית איהש תמיא לכ ,הלשממב ךומתל ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה
 יפיעס תיברמ תמשגה לע עיבצמ יחכונה בשומה תחיתפב רתכה-םואנ .הלש תינכתל
 תא ,ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה ירבח ונא ,ונלביק ןכל .הגלפמה לש תינכתה
 יחרזא ןיב תיאחא הלועפ ףיתיש לש םירקיעה תשגדה .ןוצר-תועיבשב רתכה"םואנ
 ונמצעל הבוח אופיא םיאור דנא .וניתובילב םוצע דה אצמ תדלומה ןעמל הנידמה
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 ןעמל ,םיעונצה וניתוחוכ תדימ יפל ,לועפלו ונתטלחה תא יוטיב ידיל איבהל

 .רתכה"םואנב תויונמה תויעבה ןורתפ

 ,םהשלכ םייוקיל רתכהיםואנב אצומ ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה םא ףא
 ונגוצר ןיא ,הנידמב תידוהיה הייסולכואה יבגל רתויב םיבושח םיניינעב םיעגונה
 עיבנש ידכ םהב ןיא הלאה םייוקילה יוליג .הבושתה תעצה דגנ עיבצהל הז עגרב
 שארכ הלוגד תוישיא לש התגהנהב ,הלשממה לש םירשיה םירקיעב ןומא-רסוה
 תונורקעל ותונמאנב ןייטצמה ,בושח יאנידמכ רפּומה ,וינאמ ןילוי הלשממה

 .תומדקתמ תופקשהלו

 ,םירחאב יהשלכ תולת אלל ותלועפ תא ליחתמ ידוהיה יראטנמאלראפה ןודעומה
 הלשממה הארקנ ויפלש ,ןומא ותוא לש חורב ךא ,אלמ הלועפ שפוח ךותמו

 ונא .ידוהיה ינתָאה טועימה דצמ םג הכרב"תייוולב ,הנידמה שארב דומעל תיחכונה
 תרוקיב ךותמ ףא היתומיטמ יולימב הלשממב ךומתנ יכ ,םישיגדמו םירזוח
 הבושתה תעצהל ידוהיה יראטנמאלראפה ןורעומה ףרטצמ וז ונתרהצהב .תיביטקייבוא

 .רתכה"םואנל בורה לש

 1931 רבמצד ,רתכה-םואנל טנמאלראפב רגניז .ש ר"ד לש ותבושתמ

 הווהמ הניא ונלש היסולכואה יכ ונדגנ םיסירתמ תונוש תויונמדזהב -- -- -- -
 תואיצמבש דועב ,'וכו םיסורכ ,םירגנוהכ םמצע לע םיזירכמ שי : תינתַא הדיחי
 .הלשמ םיניינע םג שי וז היסולכואל ,םרב -- -- -- .ימואל"ידוהי ינתֶא ףוג יהירה
 התויהב ,הנממ רתוי ףא ילואו ,היסולכואה ללכ םע דחי תעכ תלבוס איה ךכל ףסונב
 ,ךווית"תבכיש ןיעמ עירכמה הבורב הווהמ איה .םויקה דוסי איהש ,המדא תלוטנ
 .הלש םידחוימה םיסרטניאה לע ןגהל אופיא ונתדועתמ .תינוריעה היסולכואה רמולכ
 תוחתפתהל ,םימעה ראש תותדל המודב ,ונתד לאו ונתוברת לא דובכ סחיל ונתוכז
 םיניינעב ,םעה יגיצנ לש םדיצל ,לפטל םג וננוצרב .חרזאה תויוכז ללכלו תילאמרונ
 דע וטקנ הב ,תוינידמה -- -- -- .םואלו תד לדבה אלל הנידמה יחרזא לש םיפוחד
 .החותיפל םיעצמא אלל המדא תקולח -- ונתעדל תעטומ ,םירכיאה יפלכ ,הכ

 םויכ ערוכ ידוהיה .חלכ הילע דבא לילחדכ ידוהיה הוולמה לע הדגאה ,יתובר
 תוכזב תמייקתמ תינוריעה היסולכואה ןכש ,רכיאהמ תוחפ אל ךשנה לטנ תחת
 םיקנבה ,םייממעה םיקנבה -- ? םירפכל םיוולמה םה ימו .הצוצק תיבירב יארשאה

 םירכיאה יבגל .תואלקחל םילודגה םיקנבהו םייטרפה םיטסילאטיפאקה ,היצארפואוקל
 תא איפקיש ,תעכ אבומה "היסרבנוק"ה קוח -- יוציפ לש תורשפא תמייק דוע
 7- - 7-7 בר קופיס ךותמ ודעב עיבצנ יכ ,הגלפמה םשב ריהצמ ינאו ,םהיתובוח

 הנהו .רכוסה לע ןילופונומל רשקב ,תידוהי תורספס לע םג ןאכ רבוד ,יתובר
 ןודאה ףא .תויקלטיאו תוידנלוה תורבח ןה הלא יכ ,היציזופואה יפמ ףא ררבתמ

 אופיא המל -- ולאה תורבחה לש הלהנימה בכרה תא הזה ןכודה לעמ ארק הזּוק
 +1ירמגל תורחא ןה תודבועהשכ תידוהי תורספס לע םירבדמ םתא



 ימואלה ךוניחה קרפל

 ותוהשב ,וקסרַאטַאט רש-תתל שגוהש "תוברת" לש יזכרמה דעווה ריכזת

 היינשה הדיעווה סוניכ רחאל ,1924 רבמטפסב בונישיקב

 לש ירוקמה חסונה תא ;536--40 'מע ,ליעל האר היינשה הדיעווה לע םיטרפ)
 .(638 'מע ,ןלהל האר ריכזתה

 -יהקה ידעו -- תויגוגאדיפה תוצעומהו םירוהה ידעו -- רפסה"יתב יחילש תדיעו

 -ישיקב וסנכתהש ,"תוברת" היבאראסיבבש תוברתלו ךוניחל הרבחה יריצ ןכו ,תול

 רפסה"תיב ליבשב רצונש בצמה לע הצע סכטל ידכ ,1924 רבמטפסב 1-4 ימיב בונ

 ,םיקומע תורירמ ישגר ךותמ םנייצב ,בורקה דיתעב ולרוג לעו היבאראסיבב ימואלה

 ךוניחה תונוטלש תאמ תודוקפו םירזוח לש המילש הרדיס האצוה ןורחאה ןמזב יכ

 תב לש םיינויחה םיסרטניאב םיעגופ ,תומייקה תויוכזל דוגינב םהש ,םיישארה

 תינמורה הלשממה לא הנופ -- דיתעל םמויק תא הנכסב םידימעמו םיידוהיה רפסה

 :ןלהלש ריכזתב

 ןכו ,הינמור םע היבאראסיב לש הדוחיאל דע ומייקתהש םידוהיה רפסה-יתב לכ

 ךרדב םהלכ םילושכמב ולקתנ אלש דבלב וז אל ,ןכמ רחאל ודסונ רשא הלא
 .הלשממה דצמ דודיעל וכז ןכו םמויקל תונוישר ולביק -- ךפיהל אלא ,םתוחתפתה

 ,םיימואלניבה םיזוחב דוסיכ חנוהש ,ימואלה רפסה"תיב תמקה רבדב ןויערה םצע
 "תהל עייסמכו םישדחה הייח יאנת תא םאותכ ,הינמור תלשממ דצמ הרכהל הכז
 .תדחואמה תדלומה לש הגושגישלו ךוניחה לש ותוחתפ

 תוארוה לש המילש הרושל םאתהבו ,1918 טסוגואב 14 םוימ ךלמה-רבד ףקותב
 ומויקל רתיה ןתינו ,ידוהיה רפסה-תיב לש ותוכז הרכוה ,ןכמ-רחאלש ןוירטסינימה
 רפסהייתב ליבשב םירומ תרשכהל םיסרוק ודסונ .ולש תימואלה הארוה תפשב
 רישיקב 4 'סמ יתלשממה ןוכיתה רפסה"תיב דסונ :הלשממה ןובשח לע םיימואלה
 ,םיידוסי רפסייתבו םידלי-ינג לש הפינע תשר ןוירטסינימה ידיילע המקוה ןכו ,בונ
 .תיתלוכסא הדעו הדסונ ךכו םייטרפ םיינוכיתו םיידוסי רפס-תב תורשעל ףסונב

 .ידוהיה רפסהיתיב יניינע להנל ידכ ,ךוניחל יבאראסיבה טארוטקרידה דיל ,תידוהי
 .םיקקוחמה"יתב ידידלע ורשאתנ 1919--1921 תונשב ל"נה תודסומה לכ יביצקת

 "יתבב תונורחאה םינשה שמהב הידלי תא ךנחל התכזש ,היבאראסיב תודהי ,הנהו
 תנש ןמל ,הדמעוה ,תינמורה הלשממה לש תונקתהו םיקוחה ףקותב םיימואל רפס
 רשא תודוסיה תא תורערעמה ,תוארוהו תודוקפ לש המילש הרוש ינפב ,1
 .ידוהיה רוביצהו הלשממה לש םיפתושמ תוחוכב ןמזה ךשמב וחנוה

 .21.9.1924 ,2 'סמ ,טשראקוב ,"הרטסאונ הירטשאניר" יפל *
[63] 
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1 

2 

 "נה םירומחה םיעצמאה לכ לש הרישיה םתועמשמ

 :4 'סמ ,ידיחיה ידוהיה יתכלממה ןוכיתה רפסה"תיב רגסנ

 והדילש םירומ תרשכהל םיסרוקה ורגסנו ,תידוהיה תיתלוכסאה הדעווה הלטוב

 םיידוסיה רפסה-יתב ילתוכ ןיבמ הרקעג ונלש תימואלה הארוהה-תפשש רחאל
 תופידרה ולחהו ,ידוהיה יתכלממה רפסה-תיב לש ומויקל ץקה אב ,םייתכלממה
 !ידוהיה רוביצה ידיילע וקזחוהו ודסונש ,םייטרפה רפסה-יתב לע

 ,הפשל ץוחמ ,תירבעב הנשה ךשמב ודמלנ דומילה"תועוצקמ לכש ףא לע

 םעטמ רזוח 1923 ראוניב 23 םויב לבקתנ ,תינמור היפארגואיגו הירוטסיה
 דומילה תועוצקמ לכב ןחביהל םידימלתה תא בייח רשא ,ךוניחל ןוירטסינימה

 : (היבאראסיבב ךוניחל טארוטקרידה לש 1923-מ 2 'סמ רזוח) תינמורב

 םידליה ולביק םהבש ,"םירדה"ה ןכו ,תירבע הארוה תפשב םידליההינג ורגסנ
 ו ימואל-יתד ךוניח

 'א ימיב םידומילה תא רסוא ,46010/923 'סמ ותדוקפב ,ךוניחל ןוירטסינימה

 תובשל אופיא ץלאנ ידוהיה רפסה"תיב .םידוהיה לש רפס-יתבב עובשב

 םיימוקמה תונוטלשל די תנתינ ףא ל"נה הדוקפה .עובשב םיפוצר םיימוי
 שיש -- םידוהיל שודקה םויד -- תבשה םוי לוליח ךות האולימ תא שורדל

 ו םייתדה וניתושגרב העיגפ םושמ וב

 לכמ שרוד ,1340/923 'סמ ותדוקפב ,יסאיב ךוניחל ירוזאה טארוטקפסניאה

 תינמורה הפשה תא גיהנהל םידוהיה לש םייטרפה םיידוסיה רפסה-יתב

 + הארוהה"תפשכ

 ךותו ,1924 ראורבפ שדוחמ ולש רזוחב בונישיקב ךוניחל טארוטקפסניאה
 לכ תא רגס ,129590/923 'סמ ךוניחל ןוירטסינימה תדוקפ לע תוכמתסה

 רכזג ףא סראמ שדוחב .םיינוכיתהו םיידוסיה ,ריעבש םידוהיה לש רפסה"יתב
 ,םתחיתפ רושיאל תושקבהו םיכמסימה תא רפסה"יתבל ריזחהל טארוטקפסניאה
 יכ ,הזמ אצויה .הנשה תישארב םידומילה תלחתה ינפל דוע ושגוה רשא

 םידומילה תנש תא דבאל םידימלתה ויה םילולע םידומילה רמג ינפל םיישדוח

 + רפסהיתיב תא בוזעל םיצלאנ ויהו תפטושה

 רבדב קוחהש רחאל אקוודו ,ל"נה גוסהמ תוארוהה תרדיסל המלשה ןיעכ
 ימעל ריתמה קוח -- טנמאלראפב רשוא הינמורב םיטועימה לש רפסה"יתב
 טארוטקפסניאה ידי"לע רזוח חלשנ -- ,םתפשב רפס-יתב םהל חותפל טועימה
 לע" :רמאנ ובש 'א ןמיס 3 ףיעסבש ,1924 טסוגואב דימ 10712 'סמ ,ךוניחל
 המרגורפה יפל דומילה"תועוצקמ לכ תא תורוהל רפסה-תיב לש םירומה רבח
 ."תינמורה הפשב קרו ךא תיתלשממה תיטילאנאה

 ורכזנ אלש הלא לש ןכו

 םידומילה תנשל םויק-ירתיה תעינמ ,ללכב םיידוסיה רפסה-יתב תריגס -- איה ,ןאכ
 .דיתעב םתוחתפתהל יהשלכ תורשפא תליטנו האבה
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 -- תויגוגאדיפה תוצעומהו םירוהה ידעו -- רפסה-יתב ידעו לש םיחילשה תדיעו
 ןכו ,תודימלתו םידימלת 6.000 םידמלתמ םהבש םיינוכיתו םיידוסי רפסייתב 50 לש
 יקוחידוסי תולוטנה ל"נה תוארוהה דגנ ףקות לכב םיחומ "תוברת" תדיעו חוכ-יאב
 .םיריהצמו ,ידוהיה רפסה"תיב תא סורהל םיקדצומ יתלבה תונויסנה דגנו ,והשלכ
 תוחרזא לש חורב וידימלתל ךוניח תונקהל ותדועתמש ידוהי-ימואלה רפסה"תיב יכ
 רתויב בושחה םרוגה אוהש ,תימואלה ותפש לע רתווי אל ,הלודגה הינמורל הנמאנ
 אוה :וז הפשב דמלל םלועל לדחי אל רפסהיתיב :הרידסה תימואלה ותוחתפתהל
 לדחי אל ,תימואלה ותפשב וינב תא דמלל ותוכז לע םייקוחה םיעצמאה לכב ןגי
 .ךכ םשל ונממ ישרדיי רשא םהשלכ תונברק לכ לע סוחי אלו הנממ

 לכ לוטיב :1918 טסוגואב 147מ ךלמה-רבד לש קיודמ םויק :תשרוד הדיעווה
 "רבדל הריתסב םידמועה ,תוניהבה תפשו הארוההיתפשל רשקב תודוקפהו םירזוחה
 ראשו םייתכלממה רפסהייתב לכ תחיתפ :םיטועימה לש רפסה-יתב לע קוחהו ךלמה

 -וכיתה רפסה"יתב לש םרושיא שודיח : תונורחאה םינשה ךשמב ורגסנש ,תודסומה
 ולכויש ידכ ,האבה םידומילה תנש תארקל םייטרפה םידליהיינגו םיידוסיה ,םיינ

 .ןכלימדוק םימייק ויהש םיאנתה םתואב םייקתהל

 1925 רבמצד תלחתהב ינמורה טנמאלראפב ןוסלריצ .ל.י ברה םואנ

 *יטרפה ךוניחה קוח לע חוכיווב

 ,שאר-בשויה דובכ

 ,םיריצה דובכ

 ינתַא טועימ םה םידוהיה

 ,תדחוימ תינתַא הדיחי םימיה רבכשמ םיווהמ םידוהיה יכ ,אוה תומסרופמה ןמ
 םה ןהלש תונוש תונידמב בירוופמ םהש הדבועב בשחתהל אלב ,םימעה לככ םע
 יפלא תב תאז תמאל תוחכוה שקבל דרוסבא ןיעמ קר הז היהי .םינמאנו םירוסמ
 .המדאה ינפילע ללכב םימעה םויק לע תוחכוה שקבל אוביש ימל המודב ,םינש

 דנוכתב .ידוהיה םעה לש היגולופורתנאב ,םידוהיה לש םמויק םצעב הדוסי וז תמא
 ך"נתב ןה ,הרומג תויטלחהב תרקדזמ איה .ולש םיגהנמבו תרוסמב ,תוישפנה וית
 םייניבה"ימי לש ,הקיתעה -- הירוטסיהב ןהו תורפסב ןה ,השדחה תירבב ןהו
 .השדחהו

 "ףצשב םינווכמה ,תימואל-ןיבה תימשיטנאה העונתה לש הישעמב ןנובתנ םא ונייד

 בל םישנ ינש דצמ .דכולמו דחואמ ,לדבנ ם ע םתויה לע קרו ךא םידוהיה דגנ ףצק

 תימלוע המצעמ לש הריהזמהו הבגשנה הווחמה ,הילגנא דצמ הנורחאה הווחמל

 .םלועה תודהי ליבשב יטילופ זכרמ הניתשלפב םיקהל ,רופלאב תרהצה תא םסרפל

 .רמוחבו חורכ ריעצ םע םג ךא ,קיתו םע היניעב איהש

 .12.12.1925 ,77 'סמ ,טשראקוב ,"הרטסאונ הירטשאניר" יפל *
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 "תעצה תקמנהל ותמדקהב וירבד תישארב ,ומצעבו ודובכב וקסָאלָאגנא רשה ףא
 "אלה םימעה ללכ ךותב בידיהיה םש תא שרפמו הנומ ,יטרפה ךוניחה לע קוחה
 םג יכ ,תועד יתשל םוקמ ןיאש ,חינהל היה ןתיג .הינמורב םיבשויה םיינמור
 תונהיל ולכוי ,"םיטועימ" חנומב םילולכה הינמור יניתנ םימעה ראש לככ ,םידוהיה
 ובש ,קוחה"תעצה לש 35 ףיעסה ףקותב ,ל"נה םימעל תונתינה תויוכזה ןתוא לכמ
 איה םהלש םאה"תפש רשא םידימלת םירקבמ םהבש ,םייטרפה רפסה-יתבב* : רמאנ
 ."הארוהה"תפשכ שמשל םידימלתה לש םאהיתפש הלוכי ,הנידמה לש וזמ תרחא

 הנשוניהנשי המסיס "!םידוהיל ץוחמ" :המסיסה הייחתל המק ןאכ !איה אלו
 הזש ,התמ המסיס התוא לש החור .הזינגל בורקמ הז התוא הנד השדחה הקוחהש
 לש ופוסבו ,הייחתל עתפל המק ,יתוברתה םלועה לכ ידיילע רבק הל בצחנ רבכמ

 םיידוהיה םידימלתה ליבשב* :םלועה לכ ינזַאב הזירכמ איה קוחב ל"נה ףיעסה

 המ םוש לע :הלאשה הלאשנו "!הנידמה תפש איה רפסה"תיבב הארוהה"תפש
 1!םהלש םאהיתפש םג איה הנידמה תפשש םושמ ילוא 1 המלו

 1 תמאה"ףוליסו הלפשה ,הצמשה הזיא !יתובר

 היח ,תימואל הדיחיכ םלועה לכ יניעל םימייק םידוהיהש וא :םייתשהמ תחא

 תמייק הניא המואהש וא ;תימואל הפש םג הל שיש ,עבטה ךרדמ זאו -- ,הננערו
 תויוכזה ןתוא לכ תללושמ איה ןורחאה הרקמב .הל ןיא הלשמ הפש םגו -- ללכ
 .םיטועימה ראש לכל תונתינה תויראטנמלַאה

 תימואל הפש ול שיש םעל ולוכ םלועה יניעב םיבשחנ םידוהיה םא :רזוח ינא
 ראש לכל תנתינה ,תיראטנמלַאה תוכזה םהמ תללשנ קומינ הזיא ךותמ -- ולשמ
 רוכב לילכ וכתוה רשא ,םיללובתמ ץמוק אלא םניא םידוהיה לכ םא ?םיטועימה
 ,תפקשמבכ ,וב שמתשמו הזה ץמוקב ריכמ רשה דובכ םג םאו ;טילשה םעה
 אב אוה הז ךמס לע םאו :ץראה רודכ לכ ינפ לעש םידוהיב הכותמ ןנובתהל
 אלא הניא תימלועה תודהיה וליאכש ,(66 'מע) הנקסמ ידיל ולש "הקמנה"ב
 לגסל איה תגהונ ץראו ץרא לכבו ,הלשמ תימואל הפש הל ןיאש" רחאמ ,ספא
 ליבשב" יכ ,רמואה ,קוחה"תעצהב ףיעסה םג ירה -- "הנידמה תפש תא המצעל
 וליאכ אבש ,"הנידמה חפש איה רפסה"תיבב הארוהה-תפש םיידוהיה םידימלתה
 רזוחה 36 חיעסה יבגל םג ןידה אוה .ןיטולחל אוה רתוימ -- העודי הדבוע רשאל
 תרחא םאיתפש הלודגה הינמורב םידוהיל ןיא תמאב םא ירהש .הלאה םירבדה לע
 תורוהל ךכו ךכ ןיב םתורשפאב ןיא שדחה קוחה רדעיהב ףא ירה ,תינמורה וז דבלמ
 !תרחא יהשלכ הפשב רפסה"תיבב

 קוחה-תעצהב תמאל אטוח אוה המ דע עדוי ףא עדוי רשה דובכש .קפס ןיא
 לש םפוסב שקבמ אוה ןכל .םיניתנ ןוילימכל םרוג אוהש ןובלעב שיגרמו ולש

 ,"ינאמוהו בחר בל" ךותמכ ,רושיא ןתמ ידי"לע ,םתעד תא סיפהל ,777ו 36 םיפיעסה
 .תירבעה הפשב תדו תירבע תורוהל

 תוריתסו תופידר

 אוהשכ ,ומצע םע הריתסב אצמנ ,קוחה"תעצה רבחמ ,רשה דובכ ןיא םאה ךא
 תירבעה הפשב שמתשהל ,תמדוקה ותלילשל דוגינב ,םינמורה םידוהיה תוכזב ריכמ
 -- 7-7 7- 1 תימואלה םתפשכ

 ,םיריצה דובכ
 יכ ומצעב חכוויהל ביטיה ,בר ןויסנ לעב חתנמכ ,ּוקסָאלָאגנא ר"ד .רשה דובכ
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 המודמה הפורתב ןיחבהל הביטימ וניע .הפי הלע אל ידוהיה לש ופוגב ולש חותינה
 תא ענכשל הסנמ אוה תאז םע .תיעדמ הנחבא אלל שמתשהל הצר הבש ,הקיזמהו
 אלא ול בוט ןיא יכ ,(וינויד ירחא בקוע יתוברתה םלועה לכש) טנמאלראפה
 .ילאימולשה ,ליגר יתלבה ולש חותינה תא ררשאל

 דסיהה יפלכ תוירחאב אשונה ,טנמאלראפל עיצמ ּוקסַאלָאגנא רשה דובכ ,ןכאו
 --םידוהיה םידימלתה יבגלש ,הזרכה ךות םלועה לכ יניעל תמאה תא ףלסיש ,הירוט
 םתוא לש תוהמיא םיפלא תואמש העשב -- הז לכו .הנידמה תפש איה םאה"תפש
 תוריכמ ןניא -- לאידראו הניבוקוב ,היבאראסיב -- םיחפסנה םילבחהמ םידימלתה

 רשאכ ,תינמורה םאה"תפש איה וזכ םאה !דחא ףא ,תינמורב דחא טפשמ ףא
 הזוחאו הקובד םאה-תפש ןיא םאה 1 הילע והשלכ גשומ ןיא ןמצע תוהמיאל
 ונוימרב הלעש קוח יפל ,תיווחכ הדמצהל תנתינ איהו ,םדאה לש ושפנ ימינ לכב
 זרש הזיא לש

 תפש תא עובקל יושע רש הזיא לש ונונגנמ ידיילע רצונש קוחה אל !אלו אל
 יוצמש הממ רומגה ךפיהה לע םיעיבצמ םייחה הנהו .םמצע םייחה םא יכ ,םאה
 .רשה דובכ לש ויתונורקעב

 םידוהיה לש תימואלה הפשה

 בקעו ,ץראה רודכ לכ ינפ לע םתורזפתהו םינשב תואמ םידוהיה תפידר לגרל
 ,םייטילופה םהייח לע םג ,עבטה ךרדמ ,ועיפשהו תופוכת ופלחתהש םהייח יאנת
 ידוהי לכל תפתושמה תיחצנה -- הנושארה : תוימואל תופש יתש םמצעל ולגיס םה
 הדימב הרשע-עשתה האמה תונש עצמאמ החתפתה וז הפש .תירבעה ,םלועה

 לכב םידמלנ וז הפשב .תמלשומ רובידיתפשל הכפהש ןפואב ,טעמכ ןמואת אלש
 -- םיגוסח לכמ רפס"יתב לש רכינ רפסמב דומילה תועוצקמ לכ ,החלצהבו ,תוצראה
 הרוגשה םאה"תפש איה -- היינשה הפשה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תוברל
 .םעה לש ובוריבור יפב

 תואמ ךשמב םמצעל ולגיס םידוהיהש ,הפש התוא תבשחנ םאהיתפש רותב
 האלימ ישארה ריקפתה ךא .םדקמו זאמ וררוגתה ןהבש תוצראה ןתוא יפל ,םינשב
 רחאמ ,תידנאלוהה הפשה תמגוד תינמרגה הפשה ךותמ החמצש ,שידיי תפש

 .תושפנ ןוילימ 14 תב ,םלועה ודהימ תוישיש שמח ידיילע טעמכ תרבודמ איהש
 הפשכ תבשחנ איהש דע ,םינשה ךשמב םידוהיה ידיזלע תאזכ הדימב הצמוא איה
 ."הקיאדוי" םשה םג חמצ ןאכמ .היינשה תימואלה

 םידוהיה לש תרבודמה םתפשכ תטלשו תמייק שידיי תפש .התימאל תמאה יהוז
 לכב -- הקיטסיצילבופהו תורפסה תפשכ ,הרובקל דע הסירעהמ ,םויו םוי לכב
 ,ןילופ ,היסור :ןוגכ ,דבלב הפוריאב אלו .לודג ידוהי וכיר םייק ובש םוקמ

 ,אטיל ,לאידרא ,הניבוקוב ,היבאראסיב ,(הינטנומ ףא הקלחב) הבודלומ ,היצילאג

 םינשה תואמב םידוהי ינוילימ ורגיה םשלש תורחא תוצראב םג אלא ,'וכו היבטל
 רואל םיאצומ הב ןכש ,תורפסו הארוה תפשכ דבב דב תשמשמ וז הפש .תונורחאה
 .םינוש םיידוירפו םיימוי םינותיע ,םירפס ןומה ,הינמור תוברל ,תוצרא הברהב

 ?ךוניחה רש לש תויתימאה ויתונווכ ןה המ

 םה םתפשב ללכב שמתשהלמ הלודגה הינמור ידוהי תאמ תוכזה תא עונמל

 תעדיייוליגל דוגינב ,הדיחיה םאה"תפשכ תינמורה הפשב הרכה תבוח ליטהל



 תוהפסג 2

 הפשב דבל תירבעו תד תארוהב קפתסהל --רתויב בוטה הרקמבו ,םדוקמ תורהצומ

 תוימואלה תופשה יתשמ תהאב רוחבל יהשלכ תוכז תלילשכ הז ירהו .תירבעה
 -- 7-7 .םהינוע תואר פל

 הכ ןפואב רתוח אוה הילא רשא ,וקסָאלָאגנא ר"דה לש ותרטמ יכ ,רבדה הארנ

 אלל ,תיתטיש הריגס הדיעמ ךכ לע .תוללובתהל םידוהי ןוילימכ ףוחדל ,ץרמנ

 לע וקזחוה רשא ,היבאראסיבב םיימואל רפס-יתב לש תפעוסמ תשר לש ,םחר

 טסוגואב 14 םוימ 2092 'סמ ך?מה-רבד ןה לַאל ומשוה היבו הינמ ,הלשממה ןובשח
 "הזח ןה ,(היבאראסיבב םיטועימה לש רפסהייתבל סחיב) 87ו 1 םיפיעס ,8
 לש תיגיגחה הרהצהה ןהו .(3 ףיעס) 1920 רבוטקואב 28 םוימ יאסיראפה םולשה
 לש הרושיא םע חור"תוממורתה ךות הזרכוהש ,1923 סראמב 26 םוימ הלשממה

 -- - 77 .טנמאלראפב דוסיה"תקוח תעצה
 םנמואה !םירשעה האמב דועו ,יהשלכ תיתוברת ץראב תאזכ רעשל רשפאה

 ומוקי ,תושונאה תודלותב הבוח"ףכל ונודינ רבכמ הזש ,הלאכ תומילא יעצמא

 ,קוחהרתעצהל הקמנהב הלש רשה יפב המרב הריהצה רשא הנידמב ורצבתיו הייחתל
 םושמ הב שי המילש המוא לש השפנב העיגפ יכ ,רורב אל יכו זתונלבוס לע
 ומתחנש ,םולשה-יזוחל תשרופמ תושחכתהו הקוחה םצע לש +וסיהיינדא לוליח
 תצמשהל ,היופכה העמטההמ הויקמה תלעותה ךפהית אל םאה !הנידמה ידיילע
 "תושגר ררועל לולע רבדה ןיא סאהו 1 םייתוברתה םימעה יניעב הינמור לש המש
 +םיפדרנהו םיסונאה םידוהיה תובילב הביא

 !חצני אל סוכויטנא

 םלועה לכב רבעה תלהנ םה ,תונוטלשה ידיב וטקנג רשא ,הלא ןיעמ םיעצמא
 םניאש דבלב וז אל ,הלא םיעצמא .קרס"תחריט ,תיפיזיס הדובעכ םהומכו יתוברתה
 םילולע םה -- ךפיהל אלא ,הנידמה ךותב הדהאב וא רורשיאב תוכזל םייושע
 ,ומויק תונש יפלאב היה ןותנ ירוהיה םעה .םיפדרנה דצמ תידגנ הבוגת רורגל
 המודבו סנפיפא סוכויטנא דצמ העמטהה לש תוירזכא תויומילאל ,תוצראה לכבו
 ,והולשיח דוע אלא ,ידוהיה לש וחור תא ורבש אלש דבלב וז אל הלא לכ ,םרב .ול
 .תימואלהו תיתדה ותשוחת תא וקימעהו ויבצע תא וקזיח

 ריזיווקניאה לש םנוימד ירפ ,םינושמו םינוש םייוניעו םייראבראב םייוכיד המכ
 תולכל ומק םי"ידדושו תויוערפתה ילושחנ ,שא"ידקומ ,תיחשמ"ילכ המכ :םירוט
 לש תימואלה םתונמאנ תא רוקעל םהל ןתינ אל !ול ולכי אלו -- הזה םעה תא
 תומיזמ תא רפהל םדיב הלע דימתו הסונאה העמטהה םע וקבאנ םה .םיפדרנה
 לכב הרובגבו ץמואב ומצע לע ןגהל לארשי עדי ,ןכא .םהישגונ

 דתימואלה ותוברת תא ליצהל עדי אוה ןדיע לכבו םוקמ לכב .הנכסיתותיע
 !תיתד

 יוכיד ,ףסונ סוניא הזה םעל תממוז וקסָאלָאגנא רשה דובכ לש קוחה"תעצה םא
 .ומצע לע ןגהל אבהל םג עדיי אוה -- המינפ ושפנ ךותל לער-יוריע ,שדח ינחור
 הבהאל ,םתדלוה ץראל רשקתהלו הצופתה תוצרא לכב לגתסהל ועדי םידוהיה
 .םתוימואל לע םג וקבאנ תחא הנועבו תעב ךא ,הל םינמאנ םיטוירטאפ תויהלו
 תרזעב אלא ,תואבצ תרזעב אלו ףורגאה חוכב אל קבאיהל ופיסויו וקבאנ םה
 דתעצה יכ ,ירבד לע רזוח ינא ...םהיאיבנו םהינהוכ ,םהיתובא תשרומ ,הזעה םחור
 .דבלב קזנ םא יכ ,יהשלכ תלעות הנידמל איבת אל ,םויה םינד ונא הבש ,קוחה
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 "ירבד ידי-לע הל דמצנש ריפחמה םתכה תודהיה ינפ לעמ רסוי יכ ,םיעבות ונא
 "תפש םידוהיה םידימלתה ליבשב" יכ ,שרפמה קוחה"תעצה לש 35 ףיעסבש אפיסה
 טפשמב הפלחה ןועט הז קדוצ יתלב טפשמ ."הנידמה-תפש איה רפסה"תיבב הארוהה
 ,תינמור : היהת הארוהה"תפש ידוהיה טועימה לש םייטרפה רפסה"יתבב" :אוהו ,רחא
 ןבומ ."רפסה"תיב לש םיקיזהמה וא םידסיימה תטלחהל םאתהב ,שידיי וא תירבע
 תא טימשהל ונא םיעבות ןכיומכ .36 ףיעסה תא לטבל שי ךכל רשקב יכ ,וילאמ
 ריח לש טלחומ סרה איבהל םילולעה ,797ו 78 ,77 ,16 /75 רפסמ םיפיעסה

 .ונידילע שגוה רשא חסונב *ילחהל שי הלא םיפיעס .םידוהיה לש תדהו תוברתה
 םע םינמגה ,םימעה ראש לש םהיתויוכזל וניתויוכז תא תוושהל םיעבות ונא

 לש למזיאב וצצוקי אל םיטועימה לש םהיתויוכז םצע יכ -- דועו .םיטועימה

 השדחה הקוחל םאתהב ,[רמנ קוידב עצובת תויוכזה תקנעה יכ ! קוחה"תעצה
 לכבו םירבדה םצעב האלמ הרכה ךות ,הינמור ידיילע ומתחנ רשא ,םולשה-יזוחלו
 .םהב תוכורכה תואצותה

 םייטרפ שרדמ-יתב תמקה רתיה (א :םישרוד ונא -- םירומל שרדמ"יתבל רשא
 ןובשח לע קיזחהל (ב ,והשלכ םולשת אלל םהירגובל תימשר הניחב"תוכזו םירומל

 ליבשב םג םייתד םיכירדמ ,םיגוסה לכמ םייתלשממה רפסהייתב דיל ,הלשממה
 םולשתמ ררחשל (ג ,תויתוברתה תוצראה לכב גוהנכ ,םירצונה ינבמ אלש םידימלת
 .םייטרפ רפסייתבב םידמלתמה תודימלתהו םידימלתה תא והשלכ תוניחביסמ

 םיטועימה לש םיניקתה םיינחורה םייחה ןעמל ןה ,הלא לכל תונעיהל םיעבתנ ונא
 .הלודגה הינמור לש הגושגישו התראפת ןעמל םגו טנמאלראפה לש ודובכ ןעמל ןהו

 טנמאלראפב (ןיטוח זוחממ "םירכיאה תגלפמ" ריצ) רנרל ןתנ לש ומואנ

 יטרפה ךוניחה קוח לע חוכיווב *1925 רבמצדל 7 םויב ינמורה

 ,םיריצה דובכ ,שאריבשויה דובכ
 :ראשה ןיב ךוניחה רש ריבסמ יטרפה ךוניחה רבדב קוחה"תעצהל הקמנהה ירבדב
 תחא הנועבו תעב םהל רשפאל ,הלאה םיטועימה יפלכ הנידמה לש התבוחמ"
 : ףיסומ ןכמ רחאל ."םתנומאו םתרוסמ ,םנושל לע הרימש ךות ,תישפוח תוחתפתה
 תרוסמ ילעב םירכינ םיטועימ םימייק הבש ,הלודגה הינמור ,םויה לש הינמורב"
 תיתוברת תוחתפתה םהל רשפאלו תאזה תואיצמב בשחתהל ונילע ,הבושח תיתוברת
 ."הנידמבש בורה תייסולכוא תינהנ ןהמש תויוכזה ןתוא לכ תקנעה ידיילע

 יפלכ תונלבוס לש םילענ תושגר רודח ךוניחה רש דובכש ,אופיא ונחכוג
 אב אוה תאז תא .תישפוח תיתוברת תוחתפתהל םהיתויוכזב הרכהו םיטועימה
 םידימלת םירקבמ םהבש ,בייטרפה רפסה-יתבב" :קוחה לש 35 ףיעסב שיחמהל
 םידימלתה לש םאה"תפש הלוכי ,הנידמה לש וזמ תרחא איה םמיא"תפש רשא
 ,ולשמ ימואל רפס"תיבל תוכזה טועימ לכלש ,אופיא רורב ."הארוהה"-תפשכ שמשל
 ץוחמ" :הליבגמ החסוג ףיעס ותואב סינכה וקסָאלָאגנא רשה דובכ ,םרב
 תוכז ןיא םידוהיל ,טועימ םיוהמ םניא םידוהיה :עבוק רשה "םידוהיל
 לש מ רפסיתיבל

 19.12.1925 .79 ןוילג ,טשראקוב ,"הרטסאונ הירטשאניר" יפל *
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 ימלוע םוסריפב הכוז רשה

 ."הנידמה-תפש איה םיידוהיה םידימלתה לש םאהיתפש" : תויטלחהב קסופ רשה
 םא"תפש יכ ,השדח הירואית עבק אוה .ימלוע םוסריפל ,קדצבו ,רשה הכז ךכ י"ע
 לע רשה דמע ןכמירחאל קר .ילאירטסינימ ןידרקספ תועצמאב העיבקל תנתינ
 טאניסל עיצהו ,תאזה הכחיגמהו הללמואה הירואיתה ידי"לע ומצעל בסהש ,ןובלעה
 החסונב הפלחוה "הנידמה תפש היהת םאה-תפש" החסונה .ףיעסה לש החסונייוניש
 ."הנידמה תפש היהת הארוהה"תפש"

 םלועה יניעב ךחוגמ תויהל ששה ךותמ ,םנמא םא .ונמצע תא הלשנ לַא ךא
 הרושל תודוה .הניעב הראשנ הנווכה םצע ירה ,תמדוקה החסונב םילמ המכ ופלחוה
 םייקל תורשפא לוטנ ידוהיה טועימה היהי ,תולישכמו תוליבגמ תוארוה לש המילש
 ,וקסָאלָאגנא ר"ד לש הנווכה יהוז .הדבוע יהוז .תידוהי הארוה"תפשב רפס"תיב
 לעפתנ אנ"לַא ךא .קוחה"תעצהב םייונמה םיפיעסה 116 לכב ינשה"טוחכ תרבועה
 לא הז וסחי .יחכונה קוחב וקסָאלָאגנא ר"ד ונל דחייש תדחוימה בלה-תמושתמ
 .רבכשמ ונל עודיו רכּומ םידוהיה

 םידידימ לאה ונרמשי

 ,היהי רשפא םאו ,שקנתהל ןווכתמ אוה .שחנל לק וקסָאלָאגנא ר"ד תרטמ תא
 ידוהיה רפסה"תיבל השעש המ? המודב ,יטרפה ידוהיה רפסה"תיב תא ירמגל סורהל
 "רחוש לש המילגב ףטעתמ אוה ,יולגב תאז דיגהל ץמואה ול ןיאב ךא .יתכלממה
 רבד קוחב טילבהל רמולכ ,קקוחל ץלאנ אוה .םיטועימה תויוכז דבכמ לשו המדיק
 רפסה-יתבב הארוהה-תפש תויהל הכירצ המ -- יטארקומיד"יטנאו יעדמ-יטנא אוהש
 ,ותעדל .איה תירבעה הפשה .ליכיבכ ,תיגוגאדיפ ...הפקשה תדוקנמ םידוהיה לש
 םיידוסיה רפסה-יתבמ תירבעה הפשה תקחרה .תיניטאלה הפשכ הומכו ,התמ הפש
 שרוד .התמ הפש דומילב תונעתהל וכרטצי אלש ,םידליה לש םתבוטל אלא הניא
 ."םירדח"ב יכ ,רמואה 77 ףיעסב הלגתמ םידוהיה ידלי לש ,לוכיבכ ,םתבוט
 יאליגל אופיא המל .תירבעה הפשב תורוהל רתומ ,םינש 5--7 יאליגל םידעוימש
 םהיחא לש וזמ תרחא םא-תפש שי הלאל יכו 1 התמ הפשב תורוהל רתומ ןכ 5-7
 1ידוסיה רפסהיתיבב םידמלתמה םירגובמה

 1תירבעה הפשה איה התמ םאה

 ךכתייה .התמ הפש איה תירבעה הפשה יכ ,ףקותב רשאמ וקסָאלַאגנא רשה דובכ

 יכ :םיפלא יפב תעכ תרבודמ וז הפש יכ ,רשה לש ותעידיל ללכ עיגה אלש

 אל םאה ז קנערדעצב ונימיב החתפתה דוע רשא וז הפשב הרישע תורפס תמייק

 םלענ יכו זוז הפשב רפסרתב תואמ םימייק תונוש תוצראב יכ ,ותעידיל עיגה

 תאזה הטיסרבינואה ?םילשוריב תירבע הטיסרבינוא לש התחיתפ רבד ףא ונממ

 !תירבעה ןושלב המדקה ירבדב ,רופלאב לודגה יטירבה יאנידמה ידיזלע החתפנ

 רשפאה .התכרב תא הל החלש איהו ,החיתפה סקטל הנמזוה תינמורה הימדקאה ףא

 היגוגאדיפהו תוברתה תודלות תא בטיה ריכמה ,הלכשההו ךוניחה רש יכ ,הזה רבדכ

 1ךכ לע ללכ עדיי אל -- וננמזב לבתה תוצרא לכ לש
 ןהו היבאראסיבב ןהש אלא ,דוע אלו .תאז לכ עדוי ףא עדוי רשה דובכ ,ןכא

 ודובכב אוה אלה .שידייו תירבע הארוה-תפשב רפס-יתב הברה ומייקתה הניבוקוכב
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 הלמב ףא ןאכ תאז ריכזהל אלב ,הלא רפסרתב לע הדבכ המולהמ תיחנה ומצעבו
 יכ ,ומצעב דיעמ אוה ונל שיגהש קוחה"תעצהל הקמנהה ירבדב ירהו .תחא

 הארוה-תפשב םיידוסי רפס-יתב 187ו םיינוכית רפס"יתב 9 םימייק היבאראסיבב

 ! תירבע

 תיבאראסיבב ידוהיה רפסה-תיב

 ויתודלות תא הרצקב ןאכ רוסמל ,ןיינעה תרהבה םשל ,יל אנ"ושרה ,םרייצה דובכ
 .היבאראסיבב ידוהיה רפסה-תיב לש

 לועה ידבעושמ ,היסור ימע לכשכ ,תיסורה הכיפהמה רחאל דיימ ,1917 תנשב
 ראראסיבב ףא הז ךילהת טשפתה ,יתוברתה םוחתב הירופ הלועפב ולחה ,יטסיראצה
 ףא .תינמור הארוה"תפשב רפסר-תב הברה המיקה תינמורה היסולכואה .היב

 "תפשב םיינוכיתו םייממע רפסייתב הברה ומיקהו הפינע הלועפב וחתפ םידוהיה
 החופיס תעל ,היבאראסיבב תמייק התיה הזכ ןפואב -- -- -- .שידייו תירבע הארוה
 םייתכלממה ןה ,הלא רפס"יתב .םיידוהי רפס-יתב לש הלודג תשר ,טאגירה לא
 תונוטלשה םעטמ םהשלכ טילושכמב םכרדב ולקתנ אלש דבלב וז אל ,םייטרפה ןהו

 דומילה תועוצקמ לכ .הכימתלו דודיעל ,הרכהל וכז -- ךפיהל אלא  ,םיינמורה
 היפארגואיגו תינמורה הפשה .םינמורה תודלות דבלמ ,שידייב וא תירבעב ודמלנ
 - - 7- .תונמורב ודמלנש הינמור לש

 םילארבילה אוב םע תופידרה עסמ

 לכמ ,םידוהיה לש רפסה"יתב ולבס אל 1921--22 םידומילה תנש ףוסל דע
 ולחה ךליאו 1922--23 םידומילה תנשמ קר .םמויק ךרדב םהשלכ םילושכמ ,םיגוסה
 לש לובמ .תינלסח המגמ ךותמ ,הדמתהב וכשמנש ,הלאה רפסה"יתב לע תופידרה

 םכתא עיגוהל אלש ידכ .רפסה-יתב שאר לע םויימוי טעמכ ךתינ תודוקפו םירזוח
 לע וחכוויתו וארת ןעמל ,םהמ והשלכ טקל ךא םכינפב איבהל ינוצרב ,רתויב
 7- - 7- ,םהיתוייז תא םהמ לולשל ידכ ,םדגנ וטקננש םיעצמאה

 שמתשהל םיגהונ רפסהייתב וליאכש ,הלילע ירבדב וז וכרדב שמתשה ףא רשה
 לש החופיס רחאל דיימש ,איה תמאה !היתצקמ אלו הינימ אל .תיסורה הפשב
 וגהנוה המוקמבו ,רפסהיתינ ילתוכ ךותמ תיסורה הפשה הקחרוה היבאראסיב
 הפשה ידומילל -- תינמורה הפשהו ,הארוהיתפשכ ,שידיי וא תירבעה הפשה
 ,הגרדהב השענ רפסה"יתב לש םרוביע .םינמורה תודלותו היפארגואיג ,תינמורה

 ,םיינמורה תוברל ,םיינוכיתה רפסה-יתב לכב ןכש .ןוירטסינימה תוארוהל םאתהב

 וגהנ ןיידע תוהובגה תותיכבש ,אופיא ןבומ .הגרדהב קר תינמורה הפשה הגהנוה
 המ םוש לע ןוכנה רבסהה והז .המאלהה תמלשהל דע ,תיסור הפשב שמתשהל
 .תיסורה הפשב ,ןלוכב אל ךא ,תותיכ ולא-יאב ושמתשה

 ,םיריצה דובכ
 תיתוברתה ותלועפ ביט תא תירוטסיהה תמאהו םיכמסימ ךמס לע םכל יתחכוה

 ןיבל ידוהיה טועימה ןיב ,לוכיבכ ,תובבלח בוריק ןעמל ,וקסָאלָאגנא רשה לש

 וובב סחייתהו ידוהיה רפסהיתיב תא ,םחר אללו ,סרה ידיל איבה אוה .הנידמה

 .םיטועימה לש תושדוקמה םהיתויוכזל
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 תמאו קדצ ךא

 יטוירטאפה חורה לע לצ הליטהש ,עזגה-תאניש זוחא ותויהב ,וקסָאלָאגנא רשה

 העיקשהש ,םיריבכה םיצמאמב ללכ בשחתה אל ,יאנידמכ ודמעמ לע םגו ולש
 עגפ ,הביל יקמעב התוא עצפ אוה .הלשמ תוברת-יכרע תריציב תידוהיה היסולכואה
 .התרקויבו הדובכב תושק

 אלש ,קהבומ יתרטשמ קוח ,הזכש קוח ונינפל איבמ הז רשש ,הומתל דוע שיה

 קר אלו זאוה ותפשב וידלי תא ךנחל טועימה תאמ ללושה ,םלועב ותומכ םייק

 טועימה לש ונובשח לע םיקזחומש רפסה-יתבב ףא אלא ,םיטועימה לש רפס-יתבב
 .ומצע

 ויתושגר תאו וחור-ךלה תא רבכמ ונריכהב ,רשה דובכ םע םיחכוותמ ונא ןיא
 הלבס לומתא קר הזש ,הריעצה תינמורה המואל תינפומ תשגרנה וגתאירק .םיישיאה
 ןתית אלו ונחורל ןיבת תינמורה המואה יכ ,םיווקמ ונא .ימואל יוכידמ איה ףא
 לכלכ ,ונילא הווש סחי םישרוד ונא .תימואל תוברתל תוכזה תא לוזגל הדי תא
 .ונלש רפסהייתבב הארוהה-תפש תא רוחבל םיאכז ונדבל ונא .םיטועימה ראש

 אוהש ,רושיאל ונל שגומה קוחב ,םייקוחה םיעצמאה לכבו וניתוחוכ לכב םחליג
 !ימואל-ןיבה קוחה תודוסיל דוגינבו הנידמה לש דוסיהיתקוחל דוגינב

 ,ינמורה טנמאלראפב (טאגירהמ ריצ) ןרטש ףלודא ריד םואנ
 *1925 רבמצד ,יטרפה ךוניחה קוח לע חוכיווב

 שגוה רשא קוחה-תעצה דגנ הלעהש תרוקיבה ירבדב ,הגרוי 'פורפה -- -- -
 אל ןווכמ ונניא עצומה קוחה" :רידגהו הזינגל ותוא ןד ,ּוקסָאלָאגנא רשה ירידלע
 'פורפה יכ ,ינרובס ."לומתאה םויל ...םא יכ ,הזה םויל אל ףאו דיתעה תארקל
 תא םימאות םניא ,הז קוח לש ודוסיב וחנוה רשא תונורקעהש ,ךכל ןווכתה הגרוי

 ןורקיעה ,וירבדל .יללכה ךוניחה ןוגריאל עגונש המ לכב ,תוינרדומה תופקשהה
 םדוק רורשל ךירצ הזה םוחתבש רחאמ ,העטומ קוחה לש ודוסיב חנוהש ירקיעה
 הבוה תלטה ידידלע אל יכ ,ןיינעה תערל אלא הניא הייפכ לכ .שפוחה ןורקע לכ
 תישפנ הבריק לש תושגר םדאה לש ושפנ יקמיעב דילוהל ןתינ חוכב אל ףאו
 = -- 7 ."הנודמה"תבהא" ונופב ארקנש ,הזה ךרהו ןידעה חרפה תא ובילב עוטנלו

 קפתסהל ונל רשפארא ,רתויב ונל םישדוקמה תונרקעב עגופ הזה קוחהש רחאמ
 הרמיאה ונילע תלבוקמ ירהש .םחנתהל ךכבו -- וניִנָאב םיעימשמש דבלב תורהצהב
 "שודק" ןיאו ."ךרדבש 'םישודקה' ךולכאי ,םיימשבש לאל עיגתש דע" :תינמורה
 - 7 - !וקסָאלָאגנא ר'דכ וניניעב וישכע

 ,יחכונה קוחהיתעצה יפיעס לכ תא אל םא ,רוציקב ולו ,ןוחבל רובענ וישכעו
 ףיעס לכב ףסונ ןויד ינפל ונא םידמוע ירהש **.םהבש םיירקיעה תא תוחפל ירה
 - 7 = .דרפנב ףועסו

 .23.12.1925--6.1.1926 ,80--82 'לג ,טשראקוב ,"הרטסאונ הירטשאניר" יפל *

 םימאות ,םיפיעסה תואחסונ לע םאונה לש םימסרופמה תרוקיבה ירבדש רחאמ **

 לע וטמשוה םה ,רנרל ןתנו ןוסלריצ ברה ,םימרוקה םימאונה ירבדל םבורב

 תא ל"נה םיידוהיה םיריצה לש םימואנה תשולש לכב ונטמשה ןכ .ןאכ ונידי
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 ןיא ,םרב .ינמור תויהל יל אוה ןואגלו ,תיחרזא הניחבמ השמ"תד"ןב ינמור יננה
 יקלח : ןימוי קיתע ,ראופמ עזגב ץוענ ישרוש .עזגה תניחבמ ינמור ינא יכ עמשמ הז
 שדקמהיתיב ןברוח זאמ -- -- -- .הנש םיפלא תשמחכ הז םייקש םעה םע ילרוגו
 תניחבמ ,םואלכ םייקתהל ולדחו ,הלוג ייחל םידוהיה ויה םיגותנ ץראה תא םתאיציו
 גשומה יכ ,קדצב אל וא קדצב ,בושחל לבוקמ ירהש .הלמה לש הרצה התועמשמ
 לכב םידוהיל התיה ,הנייה ררושמה ירבד יפל יכ םא .הירוטירט םג ללוכ םואל
 םידוהיה תא התוויל תימואלה העדותה ךא .ך"נתה -- תילמס הירוטירט םינשה
 םע .םינותנ ויה םה ןהבש תוביסנב הצוענ תאה האלפומה העפותהו ,םינשה לכב
 ויתונורכז תא ותולג ץראל ,עבטה ךרדמ ,ומיע איבמ ותדלומ ץראמ ולוכ הלגוה רשא
 לשחמ אוהו ,השקונ רתוי השענ ,וטיגה תומוח ןיב םינשב תואמ אלכנש םע ; הילע

 וטיגה ךותל םתיא םידוהיה ואיבה ירה תאז םע .תימואלה ותעדות תאו וחור תא
 וקספ אלו רבעה תונורכז לע ויח ,ליווגנאז ירבדכ ,וטיגה-ימלוח .ך"נתה תא םג
 ןה ,תימואלה םתפש לע םג ורמש םה .םייתדה םירפסה ראשבו ך"נתב תוגהלמ
 רכז אלא םניא תסנכהייתב לכבש גחה"תוליפת .רפסה"תיבב ןהו הליפתה-תיבב
 .םהלש תימואלה הירוטסיהבש תוערואמהמ

 םויכ ונל הנשי ץרא םג

 שפנב תימואלה העדותה הרמתשנ ליעל יתרכזהש תונושה תוביסנה בקע ,יתובר
 תודלותב רידג ערואמל םג םידע ונא םויכ .הכשוממה םתולג תונש לכב םידוהיה
 ידעלבה םצמאמ ללגב אל -- תאזו .השודקה ץראב ימואלה תיבה תמקה -- םימעה
 .ומיר"ןאס הזוחו רופלאב תרהצה -- תומצעמה לש ןתצלמהב אלא ,םידוהיה לש

 םיקהל הרטמב ץראה תא להנל הבייחתהש ,הינטירבל רסמנ הניתשלפ לע טאדנאמה
 ,הנש םייפלאכ ךשמב ,הדובאה המואה הליחתה ךכמ האצותכ .ידוהי ימואל תיב םש
 רמאנ ,רופלאב תרהצהבכ ,הניתשלפ לע טאדנאמב :דבלב וז אלו .שדחמ דכלתהל
 ,דבלב ןויצל םילועה לשמ אלו .ולוכ ידוהיה םעה לש תוגיצנ םקות יכ ,שרופמב

 ליחתמ ןאכ .ןוילימ 15-כ םהש ,לבת תוצרא לכב םידוהיה לכ לשמ תוגיצנ אלא

 ומואנ ךשמב םייניבה תואירק ובר רקיעב .ןהילע תובושתהו םייניבה תואירק
 רשה ןיבל םאונה ןץיב ףירח ילולימ ברק"וד ןיעמל וכפהש ,ןרטש ר"ד לש

 דועו ,קוחה-תעצה לש "רוטרופר"ה ,ןמאנה ורזועו ומצעבו ודובכב ּוקסָאלָאגנא
 ותדמע לע בר ןורשיכב ןגה ריהזמה םאונה ךא .בורה תגלפמ ירבח ןיבמ םיבר
 .וז תבלוצ שא לומ החלצהב דמעו
 יפל דומעל ןתינ טנמאלראפב העש התוא הררשש החותמה תיללכה הריוואה לע
 לעש לובגה רמשמ ןיצק יבא ,וקסרארומ ריצה תעפוה :אוהו ,דחא ןטק טרפ
 רפסה-תורייעב הניארקוא יטילפ םידוהי תורשע וחצרנ ותדוקפבש ,רטסיינדה
 ידימ לביקש תלוגלוגל הסכימה תא וסיכל לשלישש רחאל ,יקאטאו ןָא'זוטרָאו

 "רוביג"ל ךפהנ דועו הכוז ךא ,ןידל ןיצקה ,םנמא ,דמעוה הז ןוועב .םיחירבמה
 חצורה יבא תעפוה תא ולביק םיריצ הברה .יטסיזוקה הנחמב ליעפל השענו
 ספת אל ןרטש .תורעוס םייפכיתואיחמב ,ןרטש לש ומואנ עצמאב ,טנמאלראפב
 היהש ,ונאילרוא .ג ,שאר"בשויה רבעל וטבמ תא הנפיהו שחרתמה תא הלחתהב
 ןיצקה יבא הז ירה" :תיגיגח הבושתב והכיז הלה .הנגפהה לע םיחצנמה ןיב
 .."!רבודמ המב התא עדוי ירה -- ןידב הכוז הז ךאש ,וקסרארומ
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 דיקפת ול רומש דועש ינחטבומו ,ולש השדחה הירוטסיהה תא בותכל ידוהיה םעה

 .תושונאה לש הירוטסיהב בושח

 תמקה ירהש .תינויצה העונתה םשב םכל העודיה ,העונתה השורד המ םשל הנה

 לש ףא אלא ,דבל הפוריא תומצעמ לש ןתמזיו ןנוצר ירפ הניא ימואלה תיבה

 וניאש ימואלה תיבה תמקהל ותדהא תא עיבה יאקירמאה סרגנוקה .תירבה-תוצרא

 -- 7- 7- .הלוכ תושונאה לש הנייגעמ םא יכ ,םידוהיה לש םתלעותל קר

 הייפכ ךותמ הפש דומלל ןיא

 אצוי גהנ המ םוש לע ריבסמ ,קוחה"תעצהל ולש הקמנהה ירבדב ,ךוניחה רש
 רבדל וגהנ םידוהיה" ןכש ,הנידמה תפשב תורוהל םבייחמו םידוהיה יבגל ללכהמ
 יכו .ינא ינועיט תא אקווד קזחמ הז קומינ ."הנידמה תפשב םהירוגמ תוצרא לכב
 -- הניבוקובבו תיסור -- היסורב ,תירגנוה -- הירגנוהב םידוהיה ורביד המ םושמ
 הב ,הנידמה תפש תא םמצעל לגסלו ברקתהל םידוהיה עבטמש רחאמ -- 1 תינמרג

 ,ךכמ לעפתהל םתא םייושע םיחפסנה םילבחה לא םכתכלב ------ .םייח םה
 ,תינמור רבדל םיליחתמ ,ינמור רפס-תיבב םלועמ ורקיב אל רשא ,םירגובמ םישנאש
 ,שישיה ןוסלריצ ברה ,ידידיו .יהשלכ הייפכ אלל אקוודו ,הנוכנ יד תינמור
 -- ה = .חיכוו

 תא בייחל ידכ ,ידמל םיבחרג ,םיעצמא ןומה ללוכ שדחה קוחה ,רשה ינודא
 היפארגואיגה ,קודקדה ,הפשה תא םמצעל ולגסיש םיטועימה לש רפסה"תיב ידימלת
 ,בורקב חכוויהל לכות יכ ,ינחטבומ ידוהיה טועימל רשא .תינמורה הירוטסיההו
 דבלמ ,םרב .תקפסמ הדימב תינמורה הפשה תא ומצעל לגיס םנמא שדחה רודהש

 ,תירבעה -- םהלשמ תימואל הפש ,םיטועימה ראש לכלכ ,םידוהיל שי תאזה הפשה
 ,םמצעל התוא םילגסמ וליחתה םידוהיה בור .התוא עמוש יניא ברה ירעצלש

 "רבינואב .הניתשלפב תימואל הפשכ תשמשמ איהו םייחה תריז לא התוא םיריזחמ
 ,תושעל ךירצש המ הנה ,ךכיפל .וז הפשב םידומילה לכ םידמלנ תימלשוריה הטיס

 ןקתל -- ידוהיה טועימה לש וביל תא תונקל ידכו היילפה עונמל ידכ ,רשה ינודא

 .הארוה תפשכ רכות תירבעה תימואלה הפשהש ,הזכ ןפואב ףיעסה תא

 אלש ,תוביסנה בקע ירהש .ךכב קפתסמ יתייה ,טאגירה ןמ ידוהי ,ימצעלשכ ינא
 ינמורל טעמכ ,רשה ינודא ,ךלש הרדגהל םאתהב ,יתישענ ,ןאכ ןהילע דומעא
 ונייהש יאדו ,דבלב טאגירה ידוהיל סחיב ןאכ רבודמ היה וליא -- דועו .קהבומ
 הנומה טאגירב ידוהיה טועימה דבלמ ,םרב .תירבע וא תינמור :ךכב םיקפתסמ
 -אסיבבו לאידראב ,הניבוקובב אצמנ ירה םידוהיה בור .םידוהי ףלא 200-מ הלעמל
 הפשה דבלמ יכ ,םכתעידיל איבהל אופיא ינוצרב .ירמגל בצמה הנוש םשו -- היבאר
 םשב העודיהו ,טאגירב המלענ טעמכש ,היינש הפשב םידוהיה םישמתשמ תימואלה
 .(! הליחת טקלאידב ןרוקמ תויסאלקה תופשה לכ) ינמרג טקלאיד ןיעמ והז .שידיי

 הלחה זאמו ,המוקמב תדמוע הראשנ אל איה ךא ,ןילופל הינמרגמ האבוה וז הפש
 .םיינלופו םייסור ,םיינמור -- םירז םיטנמלֶאב תורורה ךשמב רשעתהלו חתפתהל

 תורפס-תפשל ,םוצע יוטיב רשוכ תלעב הפשל םויכ הכפה איה ,יל רמאנש יפכו
 יתשקבתנ ןהב ,הניבוקובמו היבאראסיבמ תוינפ ןומה ילא ועיגה הנהו .ידמל הרישע
 .הארוה תפשכ תרכּומ אהת שידיי תפשש ,טנמאלראפב לועפל
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 תרכודמ הפש -- שידיי

 .הדבועב ריכהל אלש יל רשפא"יא ךא ,"אטח לע תוכהל" ינא בייח ,יתובר

 םהמ םינוילממ 9 ,םלועב םיאצמנש םידוהיה םינוילימ 15 ךותמ יכ אל םירמוא

 יתושרב שי ,ןכ-לע-רתי ! שידייב ןותיע עיפומ טשראקובב ףא ירה .שידיי םירבדמ
 היגולותנא -- ןאכל יתיא ויתאבה אלש לבחו -- שידייל תינמורמ םימוגרת ךרכ

 דחא ידיילע שידייל םיזורחב םימגרותמ םינמורה םיררושמה ילודג לש םהיתוריצימ

 .לגס ןומולוס

 היגולותנאל הצלמה ןיעמ ,רפסל המדקה בותכל ינמור דידי ידי-לע יתשקבתנשכ
 ןוגרא'ז'ה דיסח ינניא ירהש ,ילא תינפש לבח" : הליחת יתינע ,םיארוקה להק ינפב
 תובישח שידייל םוגרתהש רחאמ ,ללכ קדצומ וניא ךבוריס" :דידיה יל ריזחה "! הזה
 ןתוא ידיזלע תינמורה הרישה תנבהל יעצמא שמשל יושע אוה .ול תדעוימ הבורמ

 ידכ ,תינמור םיניבמ אל ןיידעו שידיי איה םהלש םאה"תפשש ,םידוהיה תובבר
 -- דועו .המדקה"ירבד יתבתכו יתענכוש ."תינמורה הרישה יפי תא ךירעהל ולכויש
 בתכ ,םלועב םהיגציימו םיינמורה תועידה"יגוהו תוברתה ישארמ ,הגרוי 'פורפה ףא
 ,ינמורה ןיינעל הבר תלעות איבהל יושעש רפס לעכ וילע ץילמה אוה .רפסל המדקה
 ,היבשותמ הלא ןיבל הנידמה ןיב תודידיה ישגר קדהל תחא העשב םידקי רשאו
 בורש ,הדבועהמ םלעתהל אופיא ונל רשפא"יא .תינמורה הפשה תא םיריכמ םרטש
 ונתעד תא תתל ונילע .וז תרבודמ הפשל םיקקזנ םיחפסנה םילבחה ידוהימ עירכמ
 ."םירדח"הו רפסה-יתבל סחיב תוחפל ,ךכ לע

 תא שיא םיפדגמ םילשורי ידלי יִנזָא ומב יתעמשו הניתשלפב יתרקיב ,יתובר

 ינאו ,םייחה יחטש לכב הייחתל תירבעה הפשה המק םש .הטוהר תירבעב והער
 תואיצמהמ ןיע םילעהל רשפא םאה .תוצראה לכב טשפתהל ףיסות דוע יכ הווקמ
 ריכהל ,יתעצהב וכמתי םיחפסנה םילבחהמ ידוהיה טועימה יגיצנ יכ ,ינרובס 1 תאזה
 תאו ,תירבעה ,תימואלה הפשה תא ,תינמורה הפשה דבלמ ,םהלש רפסהייתבב
 .שידיי תפש

 דנארטב תידוהיה היסולכואה לש םיריכזתב רשא לע דואמ ינא רצימ ,רשה דובכ
 "ּוקסָאלָאגנא תפוקת"ש ,ךכ לע םירמרמתמ לכה הניבוקובבו היבאראסיבב ,הינאווליס
 השדחה תוינידמה יכ ; תידוהיה היסולכואה לא סחיה תניחבמ .ןיטולחל הערל תלדבנ

 ףא הניבוקוב ידוהי לש ריכזתב .םידוהיה לש רפסה-תיב לעפימ לע סרה האיבה
 המודב ,ךדיצמ "תוברת תמחלמ" לעכ ,רפסה"תיב יבגל תטקנש םיעצמאה לע רבודמ

 ןכמ-רחאל היה ץלאנ "לזרבה-רלצנאק" ףאש ,עודי ירהו .קראמסיב ךיסנה יקוחל

 ךתעד תא ןתתו וז הזולנ ךרדמ רוזחת םא ,תושעל ביטית ,ןכא .הסונאקל תכלל
 עיגהל ןתינ ,םדאה לש ושפנ יקמיעמ עבונה ,ירותסמ שגר ותוא ךותמ קרש ,ךכ לע
 איה וזכ .הנידמלו םעל תויטוירטאפו הבהא תושגר חפטלו ,תובבלידוחיא ידיל

 םילוקישהמ המכל בויחב סחייתהל ןוכנל אצמת םאו .תעכ ךינפל תדמועה המישמה
 ,המצע הנידמה לש התבוטל םג אלא ,םיטועימה לש םתבוטל קר אל ,ןאכ יתילעהש
 ןהו הנידמה יפלכ ןה ,יתבוח תא םעפה יתאלימש עדא יכ ,דואמ רשואמ היהא
 .ילש םואלה יפלכ
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 *1925 רבמצד תישאר ,טנמאלראפב רניטסיפ בקעי ר"ד ריצה ירבדמ

 יטרפה ךוניחה קוח לע חוכיווב

 הלגד ,רבעשל טאגירה ,הנטקה הינמור יכ ,רמאנ קוחה-תעצהל הקמנהב -- -- -
 םיטועימה לש רפס"יתב .תיתדו תיתוברת תונלבוסו שפוחה ןורקעב דימתמו זאמ
 םיימואלה םיטועימל שי הבש ,םויה לש הינמורב .הרומג תוריח ךותמ וחתפתה
 .תיתוברתה םתוחתפתה תא דדועלו וז הדבועב בשחתהל ונילע ,תיתוברת תרוסמ

 אוה .רמוא אוהש הממ ךפיהה תא דימת תושעל -- וישעמב יבקע ךוניחה רש
 רבדב קוחה .ללכב אלא ,דבלב םיטועימה לש אל רפסהייתב תדמשהב ליחתה
 רשהש ,ללכ חיכומ הז ןיאו .ויתוארוהב הנורחאה היילוחה אוה תורגבה"תוניחב
 -לתה לש םתשובלתבו םתרופסתב ןיינעתמ רתוי אוה .ךוניח תולאשב לפטל הברמ
 םידימלתה תא האיבמש ,תוניחב לש הטיש איצמה אוה הדימלה חוקמכו חודומ
 ךוניחה תכרעמ תא דימשהל םידקה אוה םיימואלה םיטועימל סחיב .םידומילב לוזלזל

 קר אל דימשהל ותנווכ יחכונה קוחה .ךכל יקוחה סיסבה רצווי םרטב דוע ,םהלש

 לכלכתמה יטרפה ךוניחה תא ףא אלא ,םיטועימה לש ךוניחה תכרעמ תיראש תא
 .רוביצה ןובשח לע

 רשה ןיא ,םרב .תונידמה ראש לכבש יטרפה רפסה"תיב לע רפוסמ קוחל הקמנהב
 חיהש ינויצקאירה קוחה תא קיתעמ םתס אוה .השורדה הנקסמה תא ךכמ קיסמ
 "?םהומכ ינא םג השעא אל המל ,םש וגהנ ךכ" :ומצעל רמואכ ,הירגנוהב םייק

 בוט רתוי תצק וקסָאלָאגנא-קוח םא ףא ,הכולמה תבוטל ללכ הנניא וז תוינידמ
 ןומט דוע וללה םיקוחב ירהש ,םהיניב האוושה תושעל ןיא ללכ ךרדב .ינופא-קוחמ
 .םתוקחל םהל רוסא םינמורה אקוודו -- יהשלכ הבוטו ןויגיה הזיא היה

 תארקל דימת רתח יטרפה רפסה"תיב !יטרפה ךוניחה לש ותמגמ םצעב יהמ
 ךרבתנ אוהש רחאמ ,םישדח הארוה יכרד תריציב ץולחה היה :םישדח תונורקע
 ךוגיחה לע חקפל ,התבוחמ ףאו ,הנידמ לכ לש התוכז .יוסינו הלועפ שפוח רתיב
 חוקיפ טילשהל אב וגניא יחכונה קוחה תעצה .ותוא אכדל הל רוסא ךא -- יטרפה

 .השעמלו הכלהל ,ותוא רובקל אלא ,יטרפה ךוניחה לע

 ,אוה עדוי ירה .םותחל ליאוה םהילעש ,הקמנהה ירבד תא ארק רשה דובכ םא
 םיקוחה .ותלועפב ישפוח היה יטרפה רפסה"תיבשכ ןמז היה הירגנוהב ףאש
 דוע םרוקמ ,המצעל הינמור תעכ הקיתעמ םתוא ,םיימואל-יטנאה םיינויצקאירה
 .1907 תנשמ

 שפוח סרגש ,טָארַאה וריפס לש רפסה"תיב קוח הינמורב היה םייק םויה דע

 ךרדבו .תינמורה הנידמל והשלכ קזנ איבה אל שפוחה .םיטועימה לש םתוחתפתהל

 ימיאל טועימ םושל דוע ןתוי אל תעכ .תיתפרצבו תילגנאב רפס"יתב ףא וחתפתה וז
 דובכ רימחה דוע םידוהיה יבגל .םירומב יופצ רוסחמ לשב ולשמ רפסיתיב םיקהל
 םידוהיה םידימלתה ליבשב" : עמתשמ ונממש ,דחוימ "םידוהי"ףיעס" ןיעמ רציו רשה
 ךכ ךותמ .תימואל הפש ןיא םידוהילש רחאמ ,םהלש םתפשכ תעבקנ הנידמה תפש

 ."םהלש םאהיתפשכ הנידמה תפש תא םמצעל לגסל םוקמ לכב םיגהונ םה
 תימואל הפש ירסוחמ םידוהיהש ,עבקי רשא קוח םייק אל םלועב םוקמ םושב

 "ןויצ-ילעופ* תיטארקומיד-לאיצוסה הגלפמה ןואטיב ,"גנוטייצ רעטעברא" יפל *

 .1925 רבמצדב 11 ,189 'לג ,ץיבונר'צ ,הינמורב
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 הינאווליסנארטבו הניבוקובב םידוהיה יכ ,אצוי רשה דובכ לש ותרדגה יפל .םהלשמ
 תינמרגה התיה םהלש םאה תפש ,הירגנוהו הירטסוא לש ןנוטלש תחת ויחש
 -- 7 7- 1 םא"תפש תונשל ןתינ םאה :הלאשה תלאשנו .תינמורה תעכו ,תירגנוההו

 םידימלתה יכ רשה לש ונוצר ןה .םידוהיה יבגל ללכהמ אצוי גוהנל םעט םוש ןיא
 .םה םתבוטל והז ןכש ,אליממ השעיי הז ירהו -- תינמורה הפשה תא םהל ולגסי
 ןיב לידבהל ןתיג אלש רחאמ ,הנידמל הביא לש חור בצמ רצוי ךכל ץחלה ,םרב

 עודמו המל :ולאשי לוכה .הנידמה ןיבל ,הקיחתל תיארחאה ,םילארבילה תגלפמ

 ךותמ ,םתא םיעדוי ירהו 1םהלש םאה"תפשב ונידליל תורוהל הריתמ הנידמה ןיא
 .הייפכה חוכב ותוימואלמ םע ריבעהל רשפא-יאש ,הינאווליסנארטב םינמורה תודלות

 ןכ ,םתוימואלמ םינמורה תא ריבעהל ידכ םיקוח קקוחל ובריה םירגנוההש לככ

 וסנת דוע לכ .דיתעב היהי ךכו רבעב היה ךכ .רתוי הקודא םתוימואל התשענ
 :םירגנוהה ועיגה וילאש בצמ ותואל ועיגת ,תומילא ליעפהלו העימטה תא תופכל
 - - 7 .הנודמה דגנ דימתמ קבאמב ודמעוי םיטועימה

 ;ריהבהלו הירוטסיההמ חקל דומלל היה בייח רשה דובכ :ירבד לע רזוח ינא
 -לבוסהו שפוחה ךרדב תכלל םיגהונ ונאש םושמ ,םירגנוהה ישעמכ םישוע ונא ןיאש
 םיטועימהשכ ,תעכ ךא .הנידמה לש התבוטל קר תויהל היושע וזכ תוינידמ .תונ
 -- םבילב המיטשמ ררועל רבדה לולע ,תנייוע תוינידממ םיפדרנ םמצע תא םיאור
 .הנידמה תבוטל ונניאש יאדו הזו

 ,ןוסלריצ .ל.י רוטאניסה ,היבאראסיבל ישארה ברה ירבד

 *1926 ילוי ,טאניסה תאילמ לש ןושארה בשומב רתכה"םואנל ותבושתב

 ,םירוטאניסה יתובר ,שאר"בשויה דובכ
 לש "םלשומ" רוציב -- איה רתכהיםואנב ותוכלמ דוה לש תידוסיה ותלאשמ

 םיטועימה תויוכזב הרכהה יכ ,וילאמ ןבומ .השדחה הקוחה תודוסי לע הנידמה
 ,ךלמה לש בידנה וביל תלאשמ רדגב םה -- וללה תודוסיב תולולכה םיינתאה
 .ויניתנ לכל הווש הדימב הנותנ ותבהאש

 תא וישכעמ רבכ ןתית השדחה הלשממה יכ ,אוה ןידה ןמ וז הפקשה"תדוקנמ
 ,טרפב םייתוברתה םהיתודסומ לשו ללכב םיטועימה לש בולעה םבצמ לע התעד
 .תמדוקה הלשממה ידי-לע רצונ רשא

 םידוהיה תודסומ לש טפשמה תודוסי

 ידוהי לש רפסה"יתב לעפימל תמדוקה הלשממה סחי לע תחא המגודב קפתסא
 הלא תודסומ .הנידמב רשא טועימה ימע ןיב רכינ םוקמ םיספותה ,היבאראסיב
 םיטועימה לש םהיתויוכז ןכש ,םמויק ישרוש םצעב תמדוקה הלשממה ידי-לע ועגפנ
 :ןלהלש תודוסיה לע תותתשומ היבאראסיבב םיימואלה

 ."לאי'ציפוא לּורוטינומ"ב םסרפתנש ,2092 'סמ ךלמה-רבד --ןושאר דוסי

 דחא לכ לש ותוכז" :רמאנ ןושארה ףיעסב .1918 טסוגואב 17 םוימ 117 תרבוח
 "תינכת :ולש םאה"תפשב וינב תא דמלל היבאראסיבב םינכושה טועימה ימעמ

 .1926 ילויב 17 םוימ 131--32 'לג ,טשראקוב ,"הרטסאונ הירטשאניר" יפל *
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 טועימ ותוא לש תיתלוכסא הדעו ידיילע דבועת תימואלה הפשה לש םידומילה
 םיישפוח םירוהה" :ורמאב ,םדוקה ףיעסה תא םילשהל אב ינשה ףיעסה ."ומצע
 ."םהידליל רפסה"תיב תריחבב

 תונורקעה תרטמ יכ ,ריהבמ ,ונניינעל רשקב ,ךלמה"רבד ךמתסמ וילעש ח"
 תקדוצ הדימב קפסל ורשפאיש ,םיאנתב ירוביצה ךוניחה תא דימעהל" :איה הלאה
 לע םכסומה ןורקעל םאתהב ,םימואלהמ דחא לכ לש םייתוברתה םיכרצה תא רתויב
 ,ימואלה רפסה"תיב" יכ ,ל"נה ח"ודב רמאנ דועו ."תימואל תיתוברת הימונוטוא
 ךירצ ,הימונוטואמ תונהיל םואלה לש תרערועמ יתלבה ותוכז לע תתשומ ותויהב
 ."םעה לש םיקדוצה םיסרטניאה לע ןגהל ארקנ רשא ,הנידמב ןוטלשה תבוחל ךפהיל

 הלא רפסייתבב הארוהל הפדעה"תוכז" :רמאנ ל"נה ךלמה-רבדבש ישילשה ףיעסב
 ."ומצע םואל ותואמ םידמעומל ןתנית

 תא בייחמ 1920 רבוטקואל 28 םוימ יאסיראפה םולשה"הזוח -- ינש דוסי
 רשא .היסולכואה לש הנוצרל םאתהב ישאר ןוטלש היבאראסיבב םיקהל" הינמור

 ףיעסה ."םהיתויוכז יולימב ,ןושלו תד ,עזג לדבה אלל ,םיטועימל תוסח ןתמ חיטבי

 יכ ,ןינעה לש תדחוימה ותובישח לגרל .שדחמ שיגדמ ל"נה הזוחבש ישילשה

 רשא םיעצמאב זוחאלו סיראפב םתחנש הזוחה יאנת ירחא אלמל תבייחתמ הינמור"
 אלל ,היסולכואל חיטבהל -- דחוימבו ,היבאראסיב לש החטשב ודוביכ תא ורשפאי
 ."קדצלו תוריחל תובורע ,תדו ןושל ,עזג לדבה

 תחסונ לע טנמאלראפב העבצהה תעב ,1923 סראמל 26ב - ישילש דוסי
 ("לאי'ציפוא לּורוטינומ"ב המסרפתנ) תילארבילה הגלפמה הריהצה ,השדחה הקוחה

 םצע ידי-לע עבקנ םיחפסנה םילבחה יבשות לכ לש יטפשמה בצמה" :רומאל
 ריחבה לע םיקוחב ,הנושארל ,יוטיב ידיל אבו ,םולשה-יזוח ידידלעו דוחיאה תדבוע

 ."ל"נה םילבחה תור

 ? תויובייחתהה ירחא םילארבילה תלשממ האלימ םאה

 ןה ,וללכנש תובורמה תובורעה רואל ,םיימואלה םיטועימל היה ןתינ הרואכל

 ךישמהל ,הלשממה לש תיגיגחה הרהצהב ןכו םיימואל-ןיבה םיזוחב ןה ,ךלמה-רבדב

 .יהשלכ תושקנתה ינפמ דחפו הארי אלל ,םהלש תוברתה תדובעב טקשבו הוולשב

 דואלהמ דחא לכל ןכש ,הנידמה לש תירמחה התכימת תחטבהל תופצל היה ןתינ ןכ
 ! איה אלו -- .ךוניחה דרשמ לש וביצקתמ םיאתמ קלחל תרערועמ יתלב תוכז םימ
 .הזמ ךפיהה הרק תואיצמב

 הימונוטואל תוכזה תא הקינעמה דוסיה"תקוחב חטבוה ומויקש ,ימואלה רפסה"תיב
 -- ךלמה-רבד ףקותב םקוהש ,הז רפס"תיב ,םיימואלה םיטועימהמ דחא לכל תיתוברת
 ,ראווצ לע ףדרנ הז רפס-תיב ;ימויקל גואדל ויה םיבייחש הלא דצמ הרכהל הכז אל
 רפסהייתב דגנ הדמשהה תמחלמ .רתויב םישקה וייח יעגרב הנורחאל ןותנו רגסנ

 ידכ הדמתהבו תויתטישב תלהנתמ ,םידוהיה לש דחוימבו ,םיימואלה םיטועימה לש
 .םלועה ןמ לילכ םריבעהל

 -- םיניארקואל :הלא םיינוכית ךוניח-תודסומ םיטועימל ודעונ ךלמה-רבדל םאתהב

 דתיב -- םיסורל : רָאדנָאּבב תונבל רפס"תיבו ןיטוחב תונבלו םינבל דחא רפס"תיב
 ,בונישיקב םינבל 4 'סמ רפסה"תיב -- םידוהילו ,בונישיקב םינבל 2 'סמ רפסה
 אלממ וניא דחא רפס"תיב ףא וז העשב .רָאדנָאּבב תונבל רפס"תיבו ילאיר רפס"תיב
 .ךלמה-רבד ףקותב םהל ודעונש תומישמה תא
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 רפסזיתב תריגסו היּופכ היצאזינאמור

 4 'סמ ידוהיה רפסה"תיב וליאו ,וגמּור ,ללכהמ אצוי אלל ,וללה רפסה"יתב לכ
 העגפנ ךכב .םיידוהיה םייגוגאדיפה םיסרוקה ורגסנ ןכ-ומכ .ירמגל רגסנ בונישיקב
 תווצ תא רישכהל תורשפא רדעיה לשב ,םידוהיה לש ידוסיה ךוניחה תכרעמ לכ
 "רבדל םאתהב הדסונ איה ףאש ,תידוהיה תיתלוכסאה הדעווה הקרופ .שורדה םירומה
 היה ודיקפתמש ,ךמסומ דסומ ותוא לוטנ אופיא השענ ידוהיה רפסהיתיב .ךלמה
 .'וכו דומיל-תוינכת דוביעל ,דומילרירפס תנכהל ,ידוהיה ךוניחה יכרוצל גואדל
 ,םייתכלממה םיידוסיה רפסה"יתב לכ טעמכ ,ןיע"ףרהבכ ,ולסוח -- ןורחא-ןורחאו
 רבח ףלחוה ךכל רשקבו ,םייללכ רפס"יתבל וכפהנ םה .םידוהיל םידחוימ ויהש

 .םיירצונ םירומב םיידוהיה םירומה
 "ודגה םיישקה דבלמ ,ואיבה ,םידוהיה לש םשארב םערכ ומלהש ,הלאה םייונישה

 תותבשב ףא רקבל ויהי םיסונא םינטקה ונידליש ךכל ,ומצעלש ךוניחה םוחתב םיל

 חירכהל -- וז הארוה לש התועמשמ .םייללכ רפס-יתבל םייתניב וכפהנש ,רפסה"יתבב
 םימייקה "תורבדה תרשע"ב וניווטצנ התרימש לעש ,תבשה תא ללחל ונידלי תא

 .ולוכ ירצונה םלועה ףא אלא ,דבלב םידוהיה אל םירהזנ םהבשו ,םינש יפלא הז

 יטרפה רפסה-תיב לש ובצמ

 דחא טלפמ -- םייטרפה רפסה"יתב וראשנ ונלש יתכלממה רפסה"תיב סרה רחאל
 אלל תיטרפ המזי ךותמ םקוח רשא ,יטרפה רפסהיתיב .תימואלה ונתוברתל דיחיו
 ילאמרוג בצמבש ,דיקפתה תא אלמל אופיא ארקנ ,הלשממה דצמ והשלכ יפסכ עויס

 ךוגיחהירש דצמ תופידרל היה ןותנ הז רפס"תיב םג םלוא .הלשממה וב תבייח התיה

 רשה לש ותרטמ לכ ןכש .ול יואר היהש עויסה םוקמב ,וקסָאלֶאגנא ר"ד ,רבעשל

 .םיימואלה םיטועימה לש תוברתה ידירשל והשלכ רכז המדאה ינפ לעמ קוחמל ,התיה

 לע יחכונה קוחה תרוצב ,יהשלכ הלצה תימואלה תוברתל הל המק ףוסבלש דע

 .טנמאלראפב רשאתנש יטרפה ךוניחה

 ונלש תווקתה

 ירהש ,םיימואלה םיטועימה ןיבמ םעה-ינומה לש םמעז תא ולעה הייפכה יעצמא
 תחאה המישמה -- הנידמה רוציבל תוינידמה תא םינפ םושב םימאות םניא םה
 .רתכה"םואגב זרכוה הילעש הדיחיהו

 העיגהש ,השדחה הלשממה יכ ,הווקמ תידוהיה היסולכואה ! םירוטאניסה יתובר
 לע התעד תא ןתית ,הנידמה לש יללכה הבצמ תא רפשלו ןקתל הרטמב ןוטלשל

 תאלעהו תובבלה בוריק םשל ,תיתוברתה ונתלועפ תא ךירעתו ונלש ינחורה לבסה
 .ונידיב עייסל הנכומ ףא הלשממה היהת הז םעטמ .הלודגה הינמור יחרזא לש םתמר
 :ןלהלש םיעצמאה ידיילע םללכשלו םייתוברתה וניתודסומ ינפ תא שדחל

 ,היסולכואה רועישל יסחי רפסמב ,םיינוכיתו םיידוסי םיידוהי רפס-יתב תחיתפ .א
 \ הלשממה ןובשח לע

 : תורומו םירומ תרשכהל םיידוהי םירנימס תחיתפ .ב
 תוליהקה יגיצנ ידי"לע רחביתש ,תידוהיה תיתלוכסאה הדעווה לש המויק שודיח .ג

 :טנמאלראפה דצמ תרדגומ תוכמס תלעב היהתו תוידוהיה
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 םיגוסה לכמ םייתלשממה רפסה"יתבב ,הלשממה ןובשח לע ,תד"יכירדמ תקזחה .ד
 : תויתוברתה תוצראה לכב גוהנכ .םירצונ-אלה םידליה לכ ליבשב

 דוהיה לש רפסה-יתבב תבשה םוי תחונמו עובשב ןושאר ימיב םידומיל רתיה .ה
 :םייטרפה ןהו םייתכלממה ןה ,םיד

 .הנוקיתו טנמאלראפה ידי-לע יטרפהו יתכלממה ךוניחה לע הקוחתה תקידב .ו

 לכ יכ ,ךכל בל םישל םישקבתמ םכנה םינמאנ םיטוירטאפכ ! םירוטאניסה יתובר
 םיגשיה ידיל עיגהל םיצורה וא ,םירחא לש תויוכז תלבגה ידי"לע טולשל םיצורה
 תבוחמ .הנידמל תלעות איבהל םייושע םניא ,םירחא יבגל תורזכאתהו הייפכ יעצמאב
 דלא ידיילע םהל הקנעוה רשא ,םירוהה לש השודקה םתוכז תא דבכל הנידמה

 תא ךנהלו לדגל םיצור םה ובש ,רפסה"תיב תא ישפוח חרואב רוחבל -- ןוילע

 לכ ידיילע דבכתתו םצעתת ,תוניחבה לכמ ונתנידמ גשגשת ,זא קר ,זא .םהידלי
 .רתכה"סואנב ותוכלמידוה לש ותלאשמכ ,רשוא ייחל הכזתו יתוברתה םלועה

 רשקב ,םכינַאב עימשהל דבכתמ ינגה תידוהיה היסולכואה תעד לע ,יתובר
 :ןלהלש הרהצהה תא ,םכינפב יתילעהש םירבדל

 ,םירוטאניסה יתובר ,שאר"בשויה דובכ
 הביאו האניש תערוזה ,ץראה לכ תא ןורחאה ןמזב ףיצה תוימשיטנא לש לושחנ
 "כואה .הנידמל קזנ תמירגו רדסה תרפה ידיל איבהל הלולעהו ןתמגודכ ויה אלש
 הנמאנ התויהב הלשממה יכ ,השדחה הקוחתה ףס לע .הווקמ תידוהיה היסול

 ליבשב רצונש בוצעה בצמה לע התעד תא ןתית "רשויו תויקוח ,רדס" : המסיסל
 .תדלומה הבזמ לע ויתונברק תא םלועמ ךסח אל רשא ,הינמורב ידוהיה טועימה

 שארב הקיזמה תימשיטנאה הלומעתה תא םולבל השדחה הלשממה תאמ םיעבות ונא

 .םידוהיה דגנ דחוימב תונווכמש תוריזגה תא קלסל ,המצע הנידמל הנושארבו
 ,םיימואלה םיטועימה תלאשב השדח הקוחת לע העדוהל רשקב יכ ,םיווקמ םג ונא

 הינמור ךותב ינתֶא טועימ םיווהמ םידוהיה םגש ,הדבועהמ טנמאלראפה םלעתי אל
 ידיל איבי :טועימל טועימ ןיב היילפה אלל ךוניחה קוח תא ןקתי אוה ; הלודגה
 םיסרטניאב תובשחתה ךות ,ונלש תוליהקה ןוגריא לעו יתדה ןחלופה לע קוח תקיקח
 .תידוהיה היסולכואה לש

 תייעבב הלופיט ןפוא יפל תרדמנ הנידמ לכ לש תוברתה תמר ,םירוטאניסה יתובר
 ,ןוצר יהי .ידוהיה טועימה -- ןגמהירסח טועימה תייעבב דחוימבו ,םיטועימה
 היסולכואה יכרוצב האלמ הרכהו תונלבוס לש חורב השעית השדחה הקוחתהש
 םוקמ סופתל הכזי ינמורה םעהו ,תרכשנ קר היגמור אהת ךכ ידיילע .תידוהיה
 .םימדקתמה ברעמה ימע ןיב דבכנ

 ךוניחח רשל התנפוהש ואדנל .מ ריצה לש אתליאשה חותיפ

 *וקסַאקאטסוק 'פורפה
 .(571--73 'מע ,תישילשה הדיעווה קרפב ,ליעל האר ודי לע ושגוהש תושירדה טוריפ)

 ,םיריצה דובכ ,שאר-בשויה דובכ

 םויכ יל הנתינ תועובש המכ לש הייחד רחאלש ,שפניקופיס עיבהל אלא יל ןיא

 .1930 רבמטפסב 24 םוימ 76 'סמ "לאי'ציפוא לורוטינומ" יפל *
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 הבש היעב -- רפסה"תיב לש ותוחתפתהב תוכורכה תויעבה תחאב קוסעל תורשפאה
 .המצעלש הנידמה םגו הנידמב טועימה ימע םג הווש הדימב ילוא םיניינועמ

 ךוניח יניינעל רטסינימל התליאש שיגהל דובכה יל היה .זש סראמב 4 םויב

 ו:תעדב היה ןמזמ הז .הנידמב םיירבעה רפסהייתב םינותנ ובש ,רטשמל סחיב
 םויכ םינותנ םה ובש בצמה יפלש ,רפסהייתב תלאש תא הלשממה ינפל תולעהל
 ,תולשממה לש ןנוצררא לשב אל הכ דע עייתסה אל רבדה .ןורתיפ תשרוד איה

 לש הנוטלש תפוקתב רקיעבו ,תודיקפה ידיילע םימרענה םילושכמה לשב אלא
 .ףגאה שארב דמועה תוארוהל ףא תייצל אלו לבחל הכישממה ,תיחכונה הלשממה

 .ךוניח יניינעל רטסינימה לש דוחיבו ,םירטסינימה תוארוה יכ ,תחא אל עריא
 .ירמגל הנלטבתת ףא םיתיעלו תדגונמ הרוצב הנעצובת וא ,הכלהכ אלש הנשרפתת
 ,בידיקפה לע תונולתב םיפגאה ילהנמ ינפב םויימוי טעמכ עיפוהל רשפאייא ירהו
 .תעכ ונילע רבועה שדחה ןמזה חורל ןיבהל םיצור םניאש

 -לע השגוה ,ןוטלשל "םיטסינאראצילאנויצאנ"ה תגלפמ תולעב ,יצחו הנש ינפל

 ורושיא תא ולביק ןבורש ,תולאשמ לש הרדיס ךוניח יניינעל ןוירטסינימל ונידי

 "סינימה לש םינושה םיפגאב לופיטל ועיגה תוארוההש רחאל ,םרב .רטסינימה לש

 ץלאנ יננה ךכיפל .םויה רוא תא ואר אל הזה םויה דעו ,הזינגל ונודינ ןח ,ןוירט

 ידכ ,ונתוא תוריעסמה תויעבה לכ תא ,טנמאלראפה ינפב ,הז ןכוד לעמ ללוגל
 תיישעל םוקמ שי יכ חכוויי ןעמלו ודרשמב שחרתמה לע רטסינימה תא דימעהל

 .ונתיא קדצ

 ויפלש ,דנאנידרפ ךלמהירבד םסרופ ,היבאראסיב לש החופיס םע ,1918 תנשב
 תולובגב ונכש רשא ,טועימה ימע ליבשב ךוניחה לש ונוגריאל תונורקעה וחנוה
 םואצילה :םינושה םיטועימה ליבשב וצקוה רפסייתב לש המילש הרוש .היבאראסיב
 "תפשב םייתכלממ רפסייתבל ויהי רָאדנָאּבב תונבל רפסה"תיבו בונישיקב 4 'סמ
 םינמרגל רפסייתב -- ךכל המודב .תידוהיה היסולכואה ליבשב -- תירבע הארוה
 דצמ הליגר הארוה יפל ,רתויב טושפ חרואב לטוב ךלמה-רבד ,םרב .םיסורלו
 ידיילע :הלאכ םירקמב לבוקמכ אלו ,ךוניח יניינעל רבעשל-רטסינימה ,וקסָאלָאגנא
 .ןושארה תא לטבי רשא ,ינש ךלמ"רבד םוסריפ

 הארוה-תפשב םייקתה 1918 זאמ רשא .םואצילהשכ ,רזומ בצמ רצונ הזכ ןפואב
 הפשב ךוניחה תא ולביקש םידימלתהו ,רגסנ ,ומויקל תישימחה הנשל עיגהו תירבע
 .םותס אובמב ועקתנ ,םהירומ ןכו וז

 ןוידה תעב טנמאלראפל העיגה ףאו הלשממה ינפל תחא אל התלעוה וז היעב
 יתמיאו ימ :םותסה תא רותפל אב אל שיא ,םרב .1925 תנשב ,יטרפה ךוניחה קוחב
 וקסָאלָאגנא ןודאהשכ ,1922 זאמ יכ ,איה הדבוע !ל"נה ךלמה"רבד תא לטיב

 ךלמהש רפסה-יתב םתוא דוע םימייק ןיא ,ךוניחל ןוירטסינימה תושארל עיגה
 .וננעמל הצקיה חונמה דנאנידרפ

 ןיינע היה ,םיחפסנה םירוזאה רתיב ןכו ,היבאראסיבב תומייק ויהש תוביסנב
 התיה ,םוקמה ידילי תוברל ,היסולכואה ללכ ירהש : ךלמה-רבד תא דבכל ךרוצו
 ולחה רשא םינושארה ןמ ויה םידוהיהו ,תיסורה תוברתה תעפשה תחת הנותנ
 דצמ עויסל וכזיש אופיא היה ןידה ןמ .תושדח םיכרד שפחלו הנמיה רענתהל
 דמולה רעונה תא איצוהל ךלמה לש וכרד החלה הנובנ ךכיפל .ינמורה ןוטלשה
 אבש ךותמ ,וקסָאלָאגנא 'אה .תימואל ותפשל ותונפהלו היצאקיפיסורה לש המוחתמ
 תא ללכ רתפ אל ,היצאזינאמורה תא רעונה לע תופכלו הלאה רפסה"יתב תא רוגסל
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 חומצל היושע ןיא ךכמ ירהו .לוכה בלב רבטצתש תורירמל םרג קרו היעבה

 .יהשלכ הבוט
 ,םיטועימה לכ םשב תחלשמה ירבחמ דחא יתייה ינאו -- זאמ ונלדתשהש לככ

 ונעבתו יקוח יתלב חרואב וניתויוכז לוטיב לע וקסָאלָאגנא ינפל ןנואתהל ונאבש
 הירוטסיהה ,הפשה תא דמלל תובייחתה ךות ,תוימואלה וניתופשב תורוהל תושרה תא

 לש םעורה ולוקב ולקתנ וניקומינ לכ .בויחב ונינענ אל -- תינמורה היפארגואיגהו
 דע התבר ונתורירמו ,ולסוח רפסה-יתב .םהשלכ עונכיש ירבד םוקמב ,רטסינימה
 .ונל השענש לוועה תא חוכשל דוע ןתינ אל םויכ םגש ,ךכ ידכ

 לע התרחש הגלפמ ,ןוטלשל התלע "םיטסינאראצ-לאנויצאנה" תגלפמש רחאל דיימ
 שארל םיריכזת ונשגה ,םימייקה םיקוחל םאתהב טועימה"ינבל הארוה שפוח הלגד

 םיכרצה יּוליִמ .ונלש םיכרצה תא םהינפל ונילעהו ךוניח יניינעל רטסיגימלו הלשממה

 םיכירצמ םניאו םימייקה םיקוחה תא םידגונ םניאש םיעצמא תטיקנב הגתומ וללה
 .םייקה קוחב םיפיעס ינוקית

 רבמצדב 9 םויב סיראפב םתחנש ,םיטועימל סחיב םולשה הזוח לש 10 'סמ ףיעס
 ועוציב ךא ,יתכלממה ידוסיה ךוניחה קוח לש 7 'סמ ףיעסב ולוכ םנמא ללכנ ,9

 םרט ,קוחה לבקתנש זאמ םינש שמח רובעכ ,םויכ םגו .עודי יתלב ןמזל החדנ
 תב היסולכוא תמייקש םוקמב יכ ,שרופמב רבודמ 7 ףיעס ותואב .ומישגהל ושגינ
 .היסולכוא התוא לש הארוה תפשב רפס"תיב הלשממה ןובשח לע םקוי תרחא הפש
 אל ,הנידמה ירוזאמ דחאב אל ףא םידוהיל סחיב תעצבתמ הניא וז הארוה ,םרב
 .הינאווליסנארטב אלו הנשיה"הינמורב אל ,היבאראסיבב אלו הניבוקובב

 תויוכז ילוטנ -- םייטרפ רפסזיתב יגוס ינשב ריכמ יטרפה ךוניחה קוח -- - -
 עיגהל לכונ אל קוח ותואב םייונמה םיאנתה יפל ,םרב .ולאכ תויוכז ילעבו תוימשר

 ינש לש םיּונימב יולת ןוישרה ןתמ ןכש ,תוימשר תויוכז ילעב רפסייתבל םלועל
 שרדמ"תיב חותפל תושר ילוטנ ונא ירה .הפרותה םוקמ ןאכו .םיכמסומ םירומ
 !םירומל

 -- איהו ,רפסה"תיבב תורושקה תולאשה ךבסב תחא הבושח הייעב דועו -- -- -
 ונילע הבוח ,תוימשר תויוכז ילעב רפסייתב ונא םירסחש רחאמ .תוניחבה תייעב
 רתויב רזומ הארנ רבדה .םידומיליתנש לכ ףוסב תוניחבל םידימלתה תא שיגהל
 םהיתועידי תא ןוחבל תורשפאה אליממ תנתינ תוניחבה תדעוולש ,הדבועה רואל
 םימי ינפל קר .רפסה"תיב לש תיעיברה התיכב םהידומיל םויסב םידימלתה לש

 ,דימלתשכ ,טשראקובב םינמורה רפסה"יתבמ דחאב רחמ הרקמל םידע ונייה םיטעומ
 םינחוב תדעו ינפב הנשה ףוס תוניחבל שגוה 'א התיכמ יצחו 7 ןב ,הדילמ ינמור
 תוניחבל יכ ,עדויו הטיסרבינואבו היסנמיגב יתדמל ינא ףא ןה !םירומ 7 תב
 לש רמגיתוניחבל ,ןאכ וליאו .םינחוב 3 לש הדעו ינפב םישגינ תורפסב תורגבה
 להבנ דליהש ,המית לכ אופיא ןיא !7 תב הדעו ינפב -- ידוסי רפס"תיבב 'א התיכ
 .ויפ תא חותפל לגוסמ היה אלש ,טושפ יד םעטמ הניחבב לשכנו הזה לילחדה ינפמ

 יכ םא ,לברוסמ הכ בכרהב תונחוב"תודעו תונמל םיגהונ המ םושמ םתא םיעדויה
 ןיאש ,רבתסמ !דבלב םירבח 5 לש אטוז-תודעו םג תונמל םיגהונ םירחא םירקמב
 ןכל .[הדעווב םינחובה רפסמ יפל עבקנ תוניחבהיסמ רועיש] תיפסכ הלאש אלא וז
 .קוחב ןוקית תועצמאב הזה גהונה תא לסחל ותעד תא תתל רטסינימה לע

 ךא ,ךוניחה תכרעמ תא קודבל ןוירטסינימה לש ותבוחמ םנמא ,םיריצה יתובר

 קר ןה זהלשממה ביצקת ןובשח-לעו ולש םיחקפמה תועצמאב תאז השעי אל המל

 רשאכ ןכ ןיאש המ .תדחושמ יתלבו תיביטקייבוא תויהל הקידבה היושע הזכ ןפואב
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 .קורב? םיאב םה ותואש רפס"תיב תפוקמ תוניחבה ימד תא לבקל םידמוע םינחובה
 ,םיטועימה יפלכ הבושח הווחמ תיחכונה הלשממה התשע דחא דצמ -- - -
 הלע םיידוהיה רפסהי-יתב לש םקלחב .םהלש רפסהייתבל תדחוימ הכימת הביצקהב

 התואב םלוא .ןוילימ 1,1 היבאראסיב לש הקלחב םהמש ,ייל םינוילימ 4 לש םוכסה
 יל ףלא 980 לש ךס תוניחבהיסמ לע איצוהל הלא רפס-יתב לע היה המצע הנש

 הנידמבש םייטרפה רפסה"יתב ירהו זםהל הנתינש "הכימת"ל אופיא ךרע המ
 ייל ןוילימ 70--80 לש םוכסב םנעמל רפס"יתב תקזחהמ הלשממה תא םיררחשמ
 !הנשל

 .'ג"ו 'ב ,'א תותיכ ידימלת תובייחמה תוניחבה םצע לע רבכ רבדל ילב הז לכ
 הרומה לש וכרע תתחפהל תומרוג וליפאו תיגוגאדיפ הניחבמ תובשייתמ ןניאש
 ומצע וקסָאלָאגנא ר"ד ףאש ,הדבועה שמשת ךכל הריתי החכוה .דימלתה יניעב

 יאלוקינ ר"ד ןכו 'ץיבורטָאּפ 'פורפ ,וקסָאלּוגָאנ 'פורפה -- וירחאלש םירטסינימה ןכו
 שולש ידימלת תא תוניחבהמ ררחשל ורוהו וניקומינ תקדצב ףוסבל וענכתשה ,ּופּול

 .תונושארה תותיכה
 וילעש ,דומיל-ירפסב רוסחמה -- איהו ,תרחא הבושח הייעבל ןאכמו -- - -
 ונידי"לע ונכוה ,עודיכ .םירזומ יד םירקמ המכ לע ןאכ עיבצהל ינוצרב .הברה רבוד
 הנהו .םידומילה תינכתל םאתהב 'וכו הירוטסיהל ,הפשל תירבעב דומיל ירפס המכ

 םייניינע יתלב םיקומינ הלעמ תירבעה הפשה םוחתב ךוניחל ןוירטסינימב החמומה
 לש ודיקפתמ ללכ וניא םצעבש רבד -- הלאה םירפסה לש םתליספ םשל ירמגל

 ליגרהל ידכ םימולצתב ראוה 'א התיכל ןובשחה רפס :המגוד הנהו .החמומ ותוא

 םשל םינתשמ םירפסמב םיינועבצ םינולגד ירויצ -- רתיה ןיב .ןיינמב דימלתה תא
 ,םיינועבצדתלת םגיא םינולגדהש ,םעטה ינפמ רסאנ הז רפסב שומישה .לוגרית

 תפרצמ םיאבומה ןובשחל תיתפרצב דומילה-ירפס יבגל ןהו .הנידמה לגדל המודב
 דומיל-ירפסל סחיב ריעהל ןוכנל אצמ החמומה ץילממה -- דועו .הזכ יאנת גצוה אל

 םקלחב האירק יעטק םילולכ דומילה-ירפסב" :ןמקלדכ םירבדה תא רושיאל ושגוהש

 םיחוקל םיגוש םיגוסמ האירק יעטק ,(תד) תונבר ירפס ךותמ םקלחבו םימגרותמ
 ,ימואל"ןיב יפוא ילעב דומיל-ירפס אלא הלא ןיא .'וכו היפארגואיגהמ ,םימעה ייחמ
 ;ונתנידמב ןאכ וספדנ הלא םירפס םא ףא .ץראו ץרא לכב םהב שמתשהל ןתינש
 המ םושמ אופיא ןבומ .ןאכל בורקמ הז ואב אלא ,ונצרא ידילימ םניא םהירבחמ

 הירוטסיהה ךותמ םהשלכ םיעטק הלאה דומילה-ירפסמ דחאב אל ףא וללכנ אל
 ,הלאה דומילה-ירפס תא רשאל העדב יננה תאז לכ םע .ונצרא לש היפארגואיגהו
 ."ונצרא לש יווהה ךותמ םיעטק םהב וללכויש רחאל

 +בלב תירבעה הפשה תא וכותמ דמול דליהש םירפס אלא םניא הלא ירה ,יתובר
 ,ונלש רפסה-יתבב םישמתשמ םהבש ,תיתפרצלו תינמרגל דומילה ירפסל סחיב ןהו
 דואיגו הירוטסיה תועוצקמל םידחוימ דומיל-ירפס םימייקש רחאמ ,תאז םישרוד ןיא
 -- ןוירטסינימה יגוחב תררושה חורה לע לילעב דיעמ הז לכ .הנידמה לש היפארג
 .היגוגאדיפה יניינע תא ללכ תמאות הניאש חור

 תוא גוס הזיאב הצע ץועל ףא ןוכנל אצומ ץילממהש ,אוה רתויב ןיינעמהו
 וא תוינבר תויתואב -- רפסה תספדה ךרוצל שמתשהל שי תוירבעה תויתואהמ

 "ילה תועוצקמל םירומה לש ידעלבה םמעטל ןותנה רבד ,תוימרא"תוירבע תויתואב
 .וב ברעתהל ץילממה יניינעמ הז ןיאו ,דומ

 .התוא ריכהל ןוצר ןיאו ןמזה חורל הנבה ןיא ןוירטסינימה תודסומב -- -- -
 ,םירטוזהו םיישארה םיחקפמה דצמ םירותניקהו דצ לכמ םיעיגמה םייוניגה ןאכמ
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 םינומכה לש םתנובתב ריכהל םינכומ םניאו הרצונש תואיצמה תא םיניבמ םניאש
 רשא ,ןיינעמ הרקמ ךוניח יניינעל רטסינימה תעידיל איבהל ימצעל השרא .םהילע
 הרייעה -- הרקמה םוקמ .ןוירטסינימה תושארל ואָובל המדקש הפוקתב םנמא עריא
 השקב הרייעה ישאר םשב השגוה הגמזב .היבאראסיבבש ןמרקא זוחמ ,ה'צמארייב
 לע תונעל ןוירטסינימה בייח קוחה יפל .יטרפ ידוסי רפס"תיב תחיתפל ןוירטסינימל

 הרק המו .םייקתהל רפסה"תיב ךישממ יהשלכ הבושת רדעיהבו ,הנש ךות השקבה
 ,לוקוטורפ ןיעמ םיכרועו םוקמב םיעיפומ רגסיי רפסה"תיבש םיניינועמה 1 תואיצמב
 לּורוטינומ"ב םסרופי ןעמל ורוקמב לוקוטורפה תא אורקל ימצעל השרא .ןמקלדכ

 : חצנל רמשייו "לאי'ציפוא

 ןאיטלוא רודוט הירמראדנא'זה למס ,ונא .35 'סמ לוקוטורפ ,1927 רבמבונב 3"
 ירוזאה ךוניחה חקפמ דצמ היינפה ךמס לע ,קו'צנורוב הירמראדנא'זה ףינס שארו
 דעו ידיילע םקוה ה'צמארייב הרייעב יכ הדבועה לע ונתוא םידימעמ הבש ... 'סמ
 ונא .רקובב 10 העש ...םויה .ןוירטסינימה דצמ ןוישר אלל יטרפ רפס"תיב ידוהי
 "תיב רצחב ונאצמ ,הירמראדנא'זה ףינס שאר קו'צנורוב ןיטנאטסנוק למסה תייוולב
 ,הרדתק םע רפס"תיבל ךפהנש ,הסינכ רדחו םירדח ינש ןב ןועמ לודגה תסנכה
 םירועיש ועמשו םידוהי ידלי 25-ו 20 יפל דרפנב וסנכתה םהב .דומיל-ירפסו םילספס
 ינש ךותב .רטכשו ןמרבוג בייל ,הארנכ םייטרפ םירומ ,םיינש יפמ תירבעב םידרפנ
 תויוועהו תועונת תיישע ךות םיחכוותמ םהשכ ...םישנאה םג ונאצמ הלאה םירדחה
 .(קוחצ) תירבעב

 תפשב דמלמו ןוירטסינימה רושיא אלל םייק אוה רשא דבלמ ,הז יטרפ רפס"תיב*
 ןומהב וסנכתה ובש רחאמ ,3 'סמ יאבצה הנחמה תארוהל סחיב הריבע רבע ,םידוהיה
 םיניינע לע וחכוותהו הלעמו 20 ינבמ םירגובמ לש הפיסא גג-תרוקל תחתמ וכרעו

 ,תאז אדוול תורשפא ןיאב .(קוחצ) ינלבח יפוא ילעב םיניינע םג ןכתייו ,םינוש
 ,הז יטרפ רפס-תיב תריגס לע ונדקפ ,חוכיוה קספנ םשל ונתסינכ םעש רחאמ
 םמצעל תוכז תליטנ" ,האלה ןכו ,"רחא רפסיתיב םייק הרייעב יכ בל לא םישב
 הנגפה םשל ,יטרפ רפס-תיב תחיתפ לש הווסמב ,םוקמה ידוהי לכ לש תופיסא סנכל
 "ועימה ינב םג ןכש .םייקה רטשמה לש ויתודוסי תחת הריתחו הנידמה ןוחטיב דגנ
 "תיבמ גייתסהל םה ףא םילולע ,םידוהיה ידיילע םידדועמ םתויהב ,םירחאה םיט

 רהנל רבעמש תונורקעה תא םמצעל וצמאיו תינמורה הפשה דומילמו םייקה רפסה

 "ופה םיידיה םש םוקמ -- היינש היסור ןיעמ ןאכ רוציל הנווכ ךות ,רטסיינדה
 .האלה ןכו *...תועש

 תוריקחל ובחסנ ,טפשמל ודמעוה רפסה"יתב יקיזחמ .תואצות ויה הז הרקמל
 ועשרוה רבד לש ופוסב .םיקיבשלוּבל תוכייתשה לע המשאה ךות םייוניע תווולמ

 רפסה"תיב :ייל 5.000 לש ךסב סנק םולשתב שנענ םהמ דחא לכו ,רפסה-יפב יקיזחמ
 ,רוצמה בצמ קוחל םאתהבו םייטרפה רפסה-יתב קוח לש 13 ףיעס ךמס לע רגסנ
 ,בונישיקב םירועריעל טפשמה תיב ינפב רועריע שגוה .תויומיענ-יא הברה דוע ןכו
 .וכוז םימשאנהו

 תאמ ןוישר ושקיב וילעבש ,הז רפס"תיב" :ראשה ןיב סרוג ןידהיקספ ,בגא
 ןכדיפ-לעיףאו ."התחדנ אל השקבה דוע לכ ומויקב ךישמהל לוכי ,ןוירטסינימה

 חורהמ ,םידיקפה לש םתדובע ןפואמ המגוד יהוז .םדוקמכ רוגס ראשנ רפסה-תיב
 תא םיאלממ דציכו ןוירטסינימה לש תימינפה היצארטסינימדאה ברקב תררושה
 .הלא ןיעכ םישעמ םישחרתמש העשב ,ולש תרוקיבה תודסומ םהיתובוח

 יבשותמ אוה ךוניח יניינעל רטסינימה 'כש תונמדזהה תא לצנל ינוצרב -- -- -
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 ינא םג בגאש ,לוגד הרומ ,הירכז אמות רמ תא אוה ריכמ יאדוובו ,יסאי ריעה
 ךורעל גהונ אוהש תובוטה תוצלמהה לע עמשו ,ויפמ חקל ותעשב עומשל יתיכז

 ,רמוא הירכז .ת רמ .וחוקיפ רוזאב רשא םידוהיה לש רפסה"יתבב וירוקיב רחאל
 ,יסאיב הלאה םידליה ינג תא המיקה 'תוברת' תרבח" יכ ,הגאד ךותמ יאדוובו
 רחאמ ,םמויקל שורדה ןוישרה תא גישהל הדיב הלע אל םויה דעו 1925 תנשמו
 .םיולימ םשל םירזחומ םה -- ךכל םישורדה םיכמסימה תא תחלוש איהש םעפ לכבש
 םיבוטהו םייתטישה םייטקאדידה םילכב םידייוצמ הלאה רפסה-יתבש רשאמ ינא
 איה ףא הנתינ םינומאה"תעובש .םישורדה םייגוגאדיפה םירישכמה לכב ןכו רתויב
 ."עיגמ וניא ןוישרה ךא ,קוחל םאתהב רומג רדסב תואצמנ תודועתה לכ ; הנמזב

 לש המילש הרושב וכרענ ולא ןיעכ תויצקפסניא .קיתו הרומ לש וירבד םה הלא

 םירוקיבה לע םילוקוטורפה ןומה ךותמ .ןוירטסינימל ורבעוה םהיתודועתש ,רפס-יתב
 םוחתב האילפמה םתומדקתה לע חכוויהל ןתינ טאגירבו היבאראסיבב רפסה"יתבב

 "יפדלעיףאו .תינמורה הירוטסיההו הנידמה לש היפארגואיגה ,תינמורה הפשה תעידי
 תונוישר םהל קינעהל ילבמ ,דבלב "תונלבוס" לש בצמב הלא תודסומ םיקזחומ ןכ
 .םיעובק

 לכ לע הרורבו המילש הבושתב יתוא הכזי יכ ,רטסינימה 'כ תאמ הדיחיה יתשקב
 ליטהל קר אב וניא יטרפה ךוניחה קוחש ,החנהה ךותמ וינפל יתגצהש תולאשה

 םימיל הכזנ דועש ,הליפת ינא .תומייוסמ תויוכז ונל קינעהל םג אלא ,תובוח ונילע

 העיסה ירבח תואסכ לע םייפכ תואיחמ) ונלש ימואלה רפסה-תיב ליבשב םיבוט רתוי
 .(תידוהיה תיראטנמאלראפה
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 "זורכ
 (ת"צרת רייא)

 ,היינשה םירומה תדיעו קרפב ליעל האר רפסה"תיב לש ובצמב ןוידה לע םיטרפ)

 .(600--603 'מע

 !הינמור ידוהי לכל

 ,םידוהי םיחא
 וחור תא ולשיח ,תורוד ךשמב ונמע תא ּווילש ,ימואלה ךוניחהו תירבעה תוברתה

 לע המחלמ רוסאל ץלאנ היה ,אירבה ושוחב ,ידוהיה םעה .םינמזה לכב והוקזיחו
 .ויתונבו וינב יריחב תא ונממ לזגו ויתורושב סרהו ןברוח איבהש ,תוללובתהה םרז
 םקוה ,ןמזה תשירדל םאתהב ,תינרדומ הרוצב ימואל ךוניח ריעצ רודל תתל ידכו
 .ירבעה רפסה"תיב הלוגה תוצופתב

 סחיל הכז אוה םינפב הפינעה ותוחתפתהו ץוחבמ רפסה"תיב לש ותוססבתה םע
 "תמוח םיקהל הלע םעה לש קזחה ונוצרל תודוה .םעה ינומה דצמ הדהאו הביח לש

 .ויפוסיכ ץראב םישדח םייח תארקל וניכהל ידכ ,לדגו ךלוהה רודה ינפב ןגמ

 םישרוש תוכהל קיפסה ,הנש 15 ינפל םקוהש ,היבאראסיבב ירבעה רפסה"תיב
 תעה לכ וכתינש תוערה תוריזגה לכ תורמל ,םיידוהיה םעה ינומה ברקב םיקומע
 ותדימעלו ,תונברקב תאשל ידוהיה רוביצה לש ותונוכנל תודוה קר .ושאר לע
 ,1923--25 תוילרוגה תונשב ירבעה רפסה"תיב לש ומויק תוכז לע קבאמב הנתיאה
 תוינויצ תויורדתסה יריעצש ,העפותל םויכ ונא םידע םא .החלצהב הלועפה הרתכוה
 יווה תא תונשל םירמייתמ םהשכ ,יצולחה לגדה תא הוואגבו המרב םיאשונ תונוש
 תא םעה בלב תעטלו םיקצומ הדובע"תודוסי לע שדחמ םננוכל ,םייתולגה ונייח
 תודוה קרו ךא אב הז לכ ירה -- םיילכלכ"םייקשמה םייחה יפנע לכב רוציל ןוצרה
 .ירבעה ימואלה רפסה-תיבל

 םיידוסי רפסייתב ,םידלי"ינג : ךוניח תודסומ 60 היבאראסיבב םימייקתמ םויכ
 רפסה תפש .םירומ 350 יפמ םידימלת 6,0007מ הלעמל םידמלתמ םהבש ,םיינוכיתו
 המ םלוא .הצופתה תוצרא תוניפ לכב םידהדהמ הילילצש ,םייחה תפשל הכפהנ
 רבשמב םידמוע ונא -- תימואל הייחת תע -- תאזה תעב אקוודש ,בלה באכי
 םסחנ ותוחתפתה ךילהת .ירבעה רפסה-תיב לש ומויק תא רערעמה רומח ילכלכ
 וכרדב םיעורזה םילושכמה םה םיברו ,םיינוציח םייטילופ םימרוג לשב םג ךלוהו
 תודמעה לע ןגהל ידכו ומויק ךשמה תא רשפאל ידכ זעונ ץמאמ שורד .הכובסה
 "ובילב בנגתהל ולחה רשא ,שואייהו בצעה תושגר םה הזמ ערו .הכ דע ול שכרש
 .תעכ ותוא הגישה רשא תירמחה הקוצמה בקע ונית

 לש ותלועפ שארב םוקמ ספות וניא ירבעה רפסה=תיב יכ ,תודוהל אוה ןידה ןמ
 לע -- רקיעבו ,דבלב םינקסע ץמוק לע תלטומ ומויקל הגאדהו ,ידוהיה רוביצה
 .ימואלה ךוניחה לש יארחאהו דבכה לועב תאשלמ ואלנ רבכ וללה ,םרב .םירומה
 הלוע השולח תונע לוקו ,םייקה לע ןגהל ידכ ,םהיתוחוכ תיראשב םיקבאנ םה
 ,ונינזָאב

 ,"טייצ רעזנוא" ןומויב םסרפתגש ,תירבעב ירוקמה זורכהמ ,שידייל םוגרתה יפל *

 .1935 יאמב 26 םויב ,בונישיק
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 ,הינמור יקלח ראשב ידוהיה רוביצה לא האירקב תונפל ונבייחמ העשה"וצ
 שקבלו ירבעה רפסה-תיבל תברואה הנכסה ינפמ ונביל תדרח לכ תא וינפל תונתל
 ,ץראה לכבש ידוהיה רוביצה .דעומה תא ונרחיא אל דוע לכ ,עויסו דעס ונממ

 ,םעה לש תיתוברתה הייחתה באכ תא םיבאוכה םיימואלה םיגוחה םתוא דחוימבו
 יעבטה ומויק ךשמה תא חיטבהל ידכ ,ירבעה רפסהיתיב ןעמל סייגתהל םיעבתג
 ינפל תוחותפ הנייהת ירבעה רפסה"תיב תותלדש אוה ןידה ןמ ירהו .ילאמרונהו

 הלוכ הינמור תודהי .דצה ןמ הרזעה אובתשכ קר ןתינ רבדה ךא ,ידוהי דלי לכ
 לע ךומסל אלב ,רפסה"תיב לש האלמה ותקזחה לוע תא המצע לע לוטיל תעבתנ

 תברקתמ םידומילה"תנש .םיתחופו םיכלוה םהיתוחוכש ,דבלב םירומהו םינקסעה
 ,םירומל רכשה ימולשתב דומעל ידכ ,םירכינ םימוכס ונא םירסח דועו ,הציקל
 "תיבגמ לע זירכהל -- איה ונינפל תדמועה הפוחדה המישמה .יכה ואלב םועזה
 .תיחכונה םידומילה תנש תאצ ינפל דוע ,ינוי שדוחב ךרעיתש ,הלצה

 לכו םישנה ינוגריא לש ,ימואלזיתד ידוהי לכ לש ,םינויצה םינקסעה לש םתבוחמ

 ברקב הרבסה עסמל ףרטצהל ,םהיתומוקמל תוינויצה רעונה תויוודתסה ירבח
 לכב ורסמתי ןעמל -- ימואלה םמויקל תפקשנה הנכסה לע םדימעהלו םעה ינומה
 .הלצהה לעפימל םביל

 רפסה-תיב תבוטל תומורת ופסיא .לעפימה לש ותורישל םכלוכ אנ-ובדנתה
 רוצילו םייחב וכרד תא עיקבהל חילצה הכ דע םיזעונה ויצמאמל תודוהש ,ירבעה

 .היבאראסיב תודהי לש היתודלותב םיראופמה םיקרפה דחא תא

 :םותחה לע

 דעווה / "םייללכ םינויצ" לש יזכרמה דעווה / היבאראסיבב "תוברת" זכרמ
 "ןויצ-ילעופ" לש ירוזאה דעווה /  הינמורב "ןויצייריעצ" לש יזכרמה
 יזכרמה דעווה / היבאראסיבב "יחרזמ" לש יזכרמה דעווה / היבאראסיבב
 דידמה הגלפמה" לש יזכרמה דעווה / היבאראסיבב םינויזיברה םינויצה לש
 דאסיבב "תוינויצה םישנה תדוגא" לש יזכרמה דעווה / היבאראסיבב "תיתנ
 רמושה" לש תישארה הגהנהה / "הינודרוג" לש תישארה הגהנהה / היבאר
 /  "םיאנקה תירב" / "ר"תיב" / "ינויצה רעונה" / "יבכמ" / "ריעצה
 םירומה תדוגא לש יזכרמה דעווה / "יחרזמ יריעצ" / "הילסוב" / "רורד"
 .היבאראסיבב םיירבעה
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 ,ןוסלריצ ברה לא (תמאלומה) בונישיקב 4 'סמ היסנמיגה להנמ תיינפ .55 'סמ

 .הארוה-תפשכ רוחבל ,שידיי וא תירבע ,תופשה יתשמ וזיאב ותעד הווחיש
 .(503 'מע ,ליעל האר ברה תבושת)

1621 
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 .תרגסמב ,םיאשידייהו םירבעה םירומל תפתושמה ,תישילשה הדיעווה תוטלחה .56 'סמ
 .(504 'מע האר םיפסונ םיטרפ) םעה תלכשהל טארוטקרידה דיל תיתלוכסאה הדעווה
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 .הדקתה לע 11
 ךרעה 5 וטשחהו מד



 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 םיפרת .טבש

 ת.ז[ ה
 יכרסבב | תוותוברתה .תויסנסנה לש .םירוטקרידה | תטכוט םונ

 לאשה .לכב םירוטקררה 2 ד
 (יטיקמ התוה תבט שי

 םוקפ .ונא) ומרסה תדובקב .היענבורפה .תא סג ףתשל ןוטודה ןסנה :
 יורפהו .תוררזקתהה תפוקהט .רכעמו לכ ששת

 וה הדונעב תיכיטקא תופתתשה יג שא" הירי לעיל
 .לש סירומה ןונראל .הנפה"ןכא ₪

 :חמ .לש תהא .היצקשל סידגאתמ ריטקרזדה לב
 היצקשה

 לש לעופה דעוה לא .יתוברה. זכדמ .די לע םוונושי
 .לכ םיכתה) הזה ףתשטה | לנהפה דעוה יזע ,זכרמה לש !הבדואב הבלט .היצניבורפהמ םירבה 5  סוטנכנ

 וקפה :לא .םיחא םיאצהסו .ינ

 .תוכר תורועת ולסוה לינה לעופה דעוה לע 2
 .לש לתו לע ןגהלו רמשמה לע דמ

 55 םירפס"תומישר תנידעל .סירפסההן
 והה ינפאו הטרגורפה  תולאשב ןודל  חפפה יטיב םיירבעה םידומלל .שידוטה תא הצעוסל אורקל 6

 ,רפה לע הירטועה תונושה תולאשה ןורתפו טיהב לבל תהא המרנורפ תעיבק ליבשב םירומ תדיעולו ליגה שדוטלה
 "תוברת- זנרסה תא .ססבל יחרכהה ךרצב חצעיפה הרשה .לעפה לא למ .תא איעוהל ידבב

 :9ל היתהש הדעה .לא ותשנב םהל .קוקז איהש .םילודנה םיעצסאה תא ל איצמהלו
 !לודג הלוטקת להנל םירמנ

 יש ן"פהלו
* 

 זהו טדיטקורטסניאה טאירטרקסה לש תרמהמה
 לכ ארק .דחא טאבו .תולוהג תפמוה שדדו סירט"תהנתו ."תוכרת- חדלו .םימל ץיקה"ירזעש ן מכ ,סימואע
 ,ורפס"תיבל תברואה הנכסהב לענהל ירכ ,ללכהמ תאצו .תוצמאתהל הצעומה ירכה

 : "דנו תעצה האב תאז תוצמאתהל דוטב רותב

 וכרמה תבוטל דוטלה"רבש לע הפסוה רותב "תוכי. לש םיהכב
 ל  םהילע ולבקו ימיק שדהב ילהנמ ,דחא .הפ הל5קתנו הדוב

 הזה שרחה יסננפה דסומה לש ותחלצה לידגהל לימשבו תוברת ה
 יבורפהו זכרפה .לש .תפתושמו תרדסמ הרוכל רישה חנוהש יתחמשמ הרכה ךותט .רמגנ הצופה

 ,לטואלח ונרפסדתיב נוב .לכ תוטלכ יח דה ןהל הגאצטת ונלש סירוטקרידה תצעוטכ ולכקתנש  תוטלהההש טיחוטב
 ובתו .ותארק .לוקל הנעת היגעמורפה .לבש הוקמ אותו וסצע לע לטנש הדועתה דג מרמה

 ..תירכעה תוברתה תרזעדותרזעל
 ןנכסה" לע תוחתהמו עירתהט לדחנ אל וא

 ; .וסוסב .םשל ללכהט תאצהי תועטאתנ
 ,תומדתה חדש לע תידיט הדובעל  טצחא וארו ענרה לש תזירחאה לדג תא .םיבה .סמל סידמומוםיכש זנא

 כל הנע יס 6תלאהו שעל סטטה תא זחרכ .תוכרת תופסא יאק ידה הזפסא וארק

 םברקל .ליבשב שירוהה :ינוהב הלו

 אל םאו דקימ .דועב ול גארנ אל םא טל
 ד

 ספא/טהאד

 .51 'סמ

65 
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 םישל ,שרהמ רהבנש ,יזכוטה דעוה לע הליטה איה .התרובע הרמ) היכרסככ 'תוכרח. לש .הינשה .הדיעוה

 .תדיציל רוסי : ההינה איה = .תומינפה תיכטהה .הדובעל--רקיעכו--סא וכ .תידירזצתיטיליפה הרימה לא קר אל וכל
 לע רמשל ,םימיקה .וניתורפומ לע (- שדחה יזנדמה דעיה ינפכ תוינייחתה קילע הלכי .םיאתמ .טר'טקירטסניא

 לע .החהתהנ קר אל לסמלו םישרח ךוגה ורפי ףוסוהל סיקה | שידו .םנוינצו םהור
 .יסיחיב .ירהאו ינפלש תורסומ :תרועיב שנ םא וכ .הפסההתב

 םוקס לכב ונירבהש | ,םינומאמ ונא .וילע תלטיטה תוידתאה לכ תוכה ךותט = והדובעל שנ דע
 .םכילא .םינופ נאו = ,םיאירב לע | תורדתפהה תא תובל = ונדיב ועיסיו + תוייחאב = ונהא ואש םה ףא
 ולא תושידרכו תועצהב

 .תעשב = ,ונצראב יתוכות. ירכה דעמ | דחויט הופסו לופט ןיידע = שרוד --םידלהְ-
 .ירנעה רוכצה = דצמ ללכתמ .תאצוי = תויואתה שרוח ומויקו = םישק וכה םיאנתב = ךמעה ידי

 רתב וא ומש = ,כא לכ = ,ילמראנה ירכעה סהיכו דמ ןש
 רוע לנכש ,ךכ סושמ גאל שי .,ותנקת לע דקשרו ורבה שחיכ

 םיהיב תא כונו | שעז רכעו רע ימואלה .ךוגחלו תייכעה ןושלל ןמאנ אוטחמו טל
 יהירת--ומגעלשכ וכרעו = והינישח דכלמ .אתרופ הלעה םושמ וז העשב וב שי ןנה .םיי
 ,ולולכשלו וענבל בושנו לכונ  רשכ תעש .לכבו ילמרונ ייכע סרב לא ונתוא רשקמה

 .םוקמכו (ה21 (20010810081) יסירהה. .רותב םיקהל יהי רשפא--7-4 ליג ינב שירמלתמ פוש שרלו יננ
 ,אוהש ןויטר .לכ ילכ ףא סקיזההל השקי א2--רומנ יל:2 ןפאב םמיקל השמא"יאש

 דנא ןתרזעב דעוה לש ותושרב = תורסיעה היחמימ = תוגננ לש ןונה רפסמ שנע
 תתיריח רתויב וכוס = םיאנתב םיאצמנ ערה הז ןודינב  .שורדה הכנה .לע ורימעהלו .הונמ

 רעיה = .תחא | תכוטה .םשעיו הנירמב = םיאצמנה םיגנה לכ לע .וחורמ עיפשיש תיננל ןוילעה דפוס
 ,קאב = .ןונדאו רודס תרונע = םשל ודב 'ןג התפל ביהתתש ,היע 7:7 הרצמ

 א ונפו--הז דפומ = תובישח לע .םוררוע = ,קכרב םוננועטה םונקסעה שנו שו
 ,םכהחנעפ .אוכנו כוסה

 .לוהשהל ונירבח לע ,הרזנה ףקותב םש רנסנ וא ןמרתנ ירנעה םיהיכש ,תומוקמב םג הס דעו ריע לכב ב
 .םירומלה .תינכת לא .הביה רותב | םסינכהלו = םימיקה .ם היבב .םיירכעה םירימלל = תיעש לש םיוסמ רפסמ עכקל 4
 ההמונוופ = סע  תויאמנוד תיצוכק רסיל 42 .רססה-תיככ עוכקה ןמזה לע תועש ףוסיהל וכרטצי םג ולו--סהינ לש
 .ותב ןפיירכעה = םידומל2- תנשררועשו ברעיירועש רטיל 65 ןתירכעב ונהנוי םידומלה לכ ןהנש ,ילסרונ שיב לש
 =-רענ תודוגא = ןס'הככ םהל רפהיש ,יריכע-ימואלה .ךונחה תא ולכקי סשש ,סילודנלו םינטקל .םע יתבו .םיריטלח
 --הנינלו הרמזל תולחקמו .תויטמרד תורוגא ;תוארקמו תוירפס ירכעה ןיתעהו רפסה תצפהלו ירנעה הוכדה תונקהל
 .םהב 71717 ונל ןיאש--תוכושח .תייתונרת תידיכע--ולא לכ

 יידב אלמ7 .םכט םישרוד גאו טרוטקורטסניאה רירס רגרב הריעזה תטלחה תא לעפה לא איצוהל ונטכנ ₪
 .לכ = .טווטקורטסניאה נוטל םכילע םתלבקש = ,םיכסה עבר רימ וגל איצמהלו = הדיעוה .תעשב םכיתויכייהתה תא
 םםהכ-יאב תא והלש אלש ,תימוקמה .וכ סתוהנש ,רוטקורטסניאה םע ונלש טיוטה תא הננסב ומעט םכרצמ בוכע
 ,יזכרמה דעוהו הריעוה םעשמ םהילע לטוהש םוכפה א רימ איצמהל .םה ףא םידמיעו םיווצמ--הדיעיה לא

 ..התכרעהו .הריעוהט םרופמ = חריד םג ואני ונש ,רזכרסה = דעוה תעידי, תא רואל איצוהל סידמיע והא וד
 .תודסומה .כנממ תויצנדנופסרוק .ךימ ונל ואיצמה .ונתמשל םיקוכזה לכ ןיכ וציפהלו :נידיב וסל םכמ ,סיטרוד ונא
 ,יתועידי,ב סוקמ ןהל עבקנו--ידירויה בצמל .ענוטה לכב .דוחיכ--תומיקסב

 .יזכרמה דעוה
 .היפית לולא וימ

 .58 'סמ
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 ."תוברת" זכרמ לש תויתורפסה תואצוההמ .66 'סמ
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 ךרד ינויצ -- "תוברת"

 1917/ז"ערת

 חיפמ םזיראצה ןוטלש רוגימ .ראורבפ
 .םירבעה תובילב תוררועתהו םייח חור
 הפשה תא איצוהל ,רבכשמ םהיתומולח
 דכ הגיהנהלו סונאה הקותישמ תירבעה

 םיכפוה ,םהלש רפסה-יתבב הארוהיתפש
 : תואיצמל
 :בונישיקב "תוברת" תרבח דוסיי .ינוי
 דה ינשמ תיללכ םירומ תדיעו .טסוגוא
 םיאשידיי םישילש ינש בכרהב ,םימרז
 דל דוסיה תחנה .םיירבע דחא שילשו
 םיידוסיה םייתכלממה רפסה-יתב תמאלה

 ,שידיי  הארוה-תפשב םידוהיה לש
 ו תיסורה הפשה םוקמב
 "ה רפסה"תיב תמקהל םינושאר םידעצ
 :ירבע
 דחמכ ,"תידוהי תיתלוכסא הדעו" תמקה
 ,ךוניחל טארוטקרירה דיל תדחוימ הקל
 .ימואלה ךוניחה תכרעמ לע חוקיפ םשל

 דומה תדיעווב תוחוכה סחי יפל הבכרה
 .םיירבע 471 םיאשידיי 8 -- םיר

 1917--18/ח"ערת

 תידוהיה היסנמיגה לש יתגרדה רוביע
 :ןמצראווש יבצ לש ודוסימ .רָאדנָאבב

 ו ץלַאבב תוירבעה תויסנמיגה דוסיי
 "הנבי" לש םינושאר םידלייינג תחיתפ
 .ןמרקאב "תוברת" לשו בונישיקב

 1918/ח"ערת
 החופיסו היסורמ היבאראסיב לש הקותינ
 ו הינמורל

 האיבמ היינשה םירומה תדיעו .טסוגוא
 .םיירבעה ןיבל םיאשידייה ןיב ערק ידיל

 יכ ,םינורחאה לש םתעד תלבק-יא לשב

 הארוהה"תפש תלאשב שדחמ ןודל שי
 תא םיבזוע םה ,םייתכלממה רפסה-יתבב
 : הדיעווה
 "רפ ,ינמורה ךלמה-רבד םוסריפ .טסוגוא
 תימואל תוחתפתה תוכז ןתמ לע ,דנאניד
 3"ב גיהנהלו חפסנה לבחב םיטועימל
 רַאדנָאּבב ,םיינוכית םייתכלממ רפסזיתב
 "תפשכ םידוהיה תפש תא ,בונישיקבו
 יקב 4 'סמ היסנמיגב .תימשר הארוה
 -- תונושארה םייתנשב תגהנומ בוניש
 "תפשכ שידיי -- 1919--207" 9

 .הארוה

 1918--19/ט'ערת

 "ב ,ןמרקאב "תוברת* תויסנמיגה דוסיי
 : הקורוסבו טשָאלוקראמב ,הבואיל
 תרבח לש םירענל היסנמיגה רוביע

 ו בונישיקב "רחסמה"ירזוע"
 םיידוסי רפסייתב ,םידלייינג תשר תמקה
 .הדשה ירעב "תוברת" לש תויסנמיגורפו

 1919/פ"רת

 לע תמתוח הינמור תלשממ .רבמצרב 9
 התמ איה ויפלש ,סיראפב םולשה הזוח
 םיטועימל תואלמ תויוכז קינעהל תבייח
 .םיימואלה

 1920/פ5"רת
 לאנובירטב "תוברת" תרבח רושיא .יאמ
 30 תלעב תיטפשמ תוישיאכ יבונישיקה
 :הדשה ירעב םיפינס

 ןוידל םיירבע םירומ סנכ .יאמ תליחת
 דומיל-ירפס תאצוהל תינכת דוביע רבדב
 ןוגריא תמקהו םירומ תרשכהל ,תירבעב
 : םירומה
]675[ 
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 -לע תירבעב דומיל-ירפס תאצוה תלחתה
 "הירומ"ו "וינבו רטכש" םיל"ומה ידי
 .ץלָאּבב בוטבל .פו ,בונישיקב [ןמרב .י]
 תומלתשה ירועיש תחיתפ .ילוי עצמא

 םירומ 20 תופתתשהב ,םיירבע םירומל
 םיננוכתמה ,םיריעצ הזה רפסמכו םיקיתו
 + הארוהה תדותעל
 לש (היינש) םירוה תפיסא .רבמטפס ףוס
 ,תמאלומה ,4 'סמ תיתכלממה היסנמיגה
 הטלחהה תיפוס הרשוא הבש ,בונישיקב
 תירבע הארוה-תפשל רובעל -- תמדוקה
 תשירדל םאתהב ,דומילה"תועוצקמ לכב
 .םהיניב ךרענש דחוימה לאשימב םירוהה

 1920--21 /א"פרת

 דמיגהו ירבעה ידוסיה רפסה-תיב דוסיי
 תדוגא" לש "דודןגמ" תירבעה היסנ
 ברה לש ותואישנב ,בונישיקב "לארשי

 + ןוסלריצ בייל"הדוהי

 : ןארוקיסב תירבעה היסנמיגה דוסיי
 "אראסיבל עיגמ גרבנירג םייח .רבמצד
 ןעמל הבחר הרבסה תלועפ חתפמ .היב

 אצוי .ימואלה ךוניחהו תירבעה תוברתה
 ינויצה סרגנוקל ריצכ טסוגוא עצמאב
 דוע רזוח ונניאו דאבסלראקב ביה

 ,סרגנוקה םעטמ ,ןילרבב השוע .ןאכל
 דה העונתל ימלוע ןוגריא תמקה ןעמל

 ,תירבע

 1921 /א"פרת
 דלע ,יסאיב םירומ תרשכהל רנימס דוסיי
 "ב ,טשראקובב תינויצה היצארדפה ידי
 ררושמהו תרופ םירפא ר"ד לש םתלהנה
 60 ללכמ עירכמה בורה .סוטיימ והילא
 דה .היבאראסיבמ םיריעצ םה םיכינחה
 רגסנו םייתנשל בורק םייקתה רנימס
 ו םיידירוי םימעטמ
 ,תישילשה הדיעווה סוניכ  .ילויב 9
 רסאה הדעווה םעטמ ,םירומל תפתושמה

 ןיב שדחה םכסהה תובקיעב ,תיתלוכ
 תקולח לע םיירבעה ןיבל םיאשידייה
 הווש םהיניב הדובעהו העפשהה ימוחת
 רפס-יתב דסייל םייוכיסה תארקל ,הוושב

 תוהפסנ

 דסאה הדעווה ירבה .םישדח םייתכלממ

 ןפואב םה ףא םעפה ורהבנ תיתלוכ

 דגנכ השיש -- םימרזה ןיב יטָאטיראפ

 .השיש

 1921--22/ב*פרת

 הדעווה םעטמ םייגוגאדיפ םיסרוק דוסיי
 דתה) הלשממה ןובשח לע תיתלוכסאה

 ידילע ורגסנו דבלב תחא הגש ומייק
 1922(1 ילויב הלשממה

 הדעווה םעטמ רפסה-יתבל םיחקפמ יונימ
 קחצי -- םיאשידייה דצמ : תיתלוכסאה
 ; סללה המלש -- םיירבעה דצמו ,ןמרש

 התואל הפיקמ םיירבעה רפסה-יתב תשר
 םיידוסי רפסיתב 40 ,םידלי"ינג 20 : תע
 "ומהו םיכנחמה רפסמ .תויסנמיג 15-1
 10 -- םידימלתה רפסמ ,450 -- םיר
 םייתלשממ רפס"יתב 38 תמועל) םיפלא

 "של תיסור םוקמב ,שידיי הארוה"תפשב
 .שידייב םיירוביצ רפסדיתב 14ר  ,רבע

 147-ב םידימלת 5757 םירקבמ םהבש
 .(תותיכ

 1922/ב"פרת
 לשל םילארבילה תגלפמ תיילע .סראמ
 תופידרהו תולבגהה תלחתהו הנידמב ןוט

 :ימואלה רפסה-תיב לע

 לש ךירדמכ יקסלבר דוד לש ויונימ
 : "תוברת"
 לש עובש"כ זרכומ תועובשה גח עובש

 יבחרב רוביצל הרבסה םשל ,"'תוברת'
 דה ךונחה לש וכרע תא היבאראסיב
 ו "תוברת" לש דחוימ ןוילג אצוה .ירבע

 םירגסנ ךוניחה תונוטלש תדוקפב .ילוי
 םיסרוקהו בונישיקב 4 'סמ היסנמיגה
 ותיתלוכסאה הדעווה דילש םייגוגאדיפה
 דמועה ,ןמרתלא קחצי גוגאדיפה .טסוגוא
 רניא "תוברת" םעטמ בונישיקב חותפל
 אצוי ,תוכנחמו תורומ תרשכהל טוטיטס
 דאשב םיחמומ תדיעווב ףתתשהל ןילרבל
 דה תוצראב ירבעה ךוניחה ןוגריא תל
 + חלוג
 ,בונישיקב םירומ סנכ .רבמטפסב 4



 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 ,יאשידייהו ירבעה ,םימרזה ינשל ףתושמ
 רפסה"תיב לש ויתויוכז תלבגהל רשקב

 טוקנל שיש הנגהה יעצמאו ימואלה

 :םהב
 לש הנושארה הדיעווה .רבמטפסב 9

 םיחרואו םיריצ 60 לש דמעמב ,"תוברת*
 "ריצה היצארדפה חוכ"יאב םהיניב .םיבר
 "בו יסאיב תויורדתסההו טשראקובב תינ
 .ץאלאג

 1922--23/ג"פרת
 ילָאּבָארפה טוטיטסניאה תחיתפ .בונישיק
 ,תוכנחמו תורומ תרשכהל "תוברת" לש
 וןמרתלא קחצי גוגאדיפה לש ותלהנהב

 חקפמכ ןמרסאו בקעי הרומה לש ויונימ

 ! רפסה-יתב לע

 הארוה-תפשב םייתכלממה רפסה"יתב 8
 םילהנמ םינמתמ םבורב .םינמרתמ שידיי
 תמייק ןהבש תולודגה םירעב .םירצונ
 "יתבל םיכפהנ םה ,תידוהי"אל היסולכוא
 םירצונו םידוהי ידליל  ,םייללכ .רפס
 "א םוי תחונמ לע םידיפקמ םהבש ,דחיב
 :תבשה םוי םוקמב עובשב
 רסנ ךוניחה תונוטלש תדוקפב .רבמצד
 : תידוהיה תיתלוכסאה הדעווה תרג
 "אל) םיירוביצה םייאשידייה רפסה"יתב
 טעמכ םילסחתמ ,14 רפסמב ,(םייתכלממ
 ריתב 3 קר םיראשנו ,הדשה ירעב םלוכ
 הכאלמל םיינש -- םהמ .בונישיקב רפס

 ו תונבל
 ,תושק לבוס ירוביצה ירבעה רפסה"תיב
 .דמעמ קיזחמו ומויק לע זועב קבאנ ךא
 דייעב תויסנמיגה תורגסנ הנשה ףוסב
 טשאלַאפ .הניטוראט ,טשָאנָאלֶָאט : תור

 .ץילריפו

 1923/ג"'פרת

 (הצעומ) תיראנילפ הבישי .ראוני ףוס

 -ינאמורה תוינידמב ןוידל "תוברת" לש

 רפסה-תיב לע הפוכ ןוטלשהש ,היצאז

 טוקנל שיש הנגהה יעצמאו ירוביצה

 | הדגנ

 לש םישימחה ולבויל גח"תורצע ןוגריא
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 אצוה .הדשה ירעבו בונישיקב ,קילאיב
 גחל שדקומ ,ישילשה ,"תוברת" ןוילג
 \ לבויה
 (לט) יקסני'צלוט םוחנ תנמזה .סראמ

 "רמה הכשלה לש ישאר ריכזמ דיקפתל
 "של ריכזמה .ונגסל יקציניו דודו ,תיזכ
 דניאל הנמתמ ,ןייטשנייו קודצ ,רבע

 :הדשה ירעב ןגראמ רוטקורטס
 "היצּוטיטסנוק"ה תלבק םע .סראמב 6
 "צמ טנמאלראפב השדחה (דוסיה תקוח)

 היתויובייחתה דוביכ לע הלשממה הריה
 וםיימואלה םיטועימה יפלכ תוימואל-ןיבה

 "וזא תוצעומ יתש תומייקתמ .רבמטפס
 "יפה תודעווהו םיחקפמה ידעו לש תויר
 .יקבו ץלֶאּבב ,רפסה-יתב לש תויגוגאד

 ידירויה בצמה תפרחהל רשקב ,בוניש
 .תודסומה לש

 1924/ד"פרת
 דה תסנכתמ בונישיקב .רבמטפסב 4
 תחיתפ ."תוברת" לש היינשה הדיעו
 "ו הזע האחמ תנגפהל תכפוה הדיעווה
 דב ןוטלשה לש ותושקנתה דגנ המישרמ

 .ימואלה ךוניח

 1924--25/ת"פרת

 -ןייטשנרב םירמ תינקחשה לש הרוקיב
 םיפשנ תרדיס ןוגריא .בונישיקב ןהכ
 היבאראסיבב ,תובושחה םירעב םייכנת
 : טאגירבו
 רומ תרשכהל טוטיטסניאה תריגס .ןסינ
 .ולהנמ לש הצרא םתיילע .תוכנחמו תור
 יקסני'צלוט םוחנ הרומהו ,ןמרתלא קחצי

 :(לט)
 סנכוה ינמורה טנמאלראפל .יאמ-לירפא
 ילשו יטרפה ךוניחה רבדב שדחה קוחה

 רמואלה רפסה-תיבל םויקה תוכז תל

 רדגב םניא םידוהיה :הקמנהה .ידוהי
 הפש -- תירבעה הפשה :ימואל טועימ

 + תרכומ הניא -- שידיי תפשו ,התמ

 ,היבאראסיב תודהי לש הזעונה התאחמ
 האחמ תשגה -- "תוברת" לש התושארב
 טנמאלראפה שאר-בשויל בתכב הפיקת
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 חולשמ ,םירוה ףלא 20-כ ידי-לע המותח
 םיירוביצ םיפוג תאמ םיקרבימ תורשע
 "בשוי ןגסל תומוקמה בורבש םיבושח
 -- "וכו היטניפ ןאמרה ,טנאיסה שאר
 לעמ קוחהיתעצה תרסה ידיל האיבמ
 ולא-יא וב וסנכוי רשא דע ,םויה"ררס
 .םינוקית

 1925/ה"פרת
 ןויע םשל תוננג סוניכ .רבמטפס ףוס

 רוגריא תולאשב ןוידו הדובעה יכרדב
 .תוינ

 1925/ו"פרת

 דומיל רפס -- "הנייגיהה תרות" תעפוה
 תאמ םעלו םיינוכית רפס-יתבל ארקמו

 היסנמיגב הרומ ,ןייטשדלוג רשא ריד

 ו בונישיקב "דודןגמ"
 ריש המכב ,קוחהיתעצה .רבמצר-רבמבונ
 "ב ןוידל שדחמ תשגומ ,ךרע-ילק םייונ
 ךוניחה רש םע ןתמוזאשמ .טנמאלראפ

 רבדב .הקּוד ץוחה רשו וקסָאלַאגנא ריד
 דה לש תוימואלה תופשה יתשב הרכה
 חוכ-יאב תא ענכשל ןולשיכה .םידוהי

 "ירב םידוהיה תודחאתה) "הינואינואה*
 לעמ קבאמה .וז החסונל םיכסהל ,(טאג
 המישרמה םתעפוה .טנמאלראפה תמב
 ךתנ ,רניטסיפ ר"ד .ןוסלריצ ברה לש

 דה יתש לש ןתוכזב ןרטש ר"דו רנרל
 "תיבב הארוה"תפשכ שמשל תונושל
 לש םתריחבו םנוצר יפל ,ימואלה רפסה
 :יתוהמ ךא יקלח ןוחצינ .וב םיקיזחמה
 אל"ש ,םיירבעה תא חבשמ "דנוב"ה
 ךעמל םקבאמב דחא גת לע ףא ורתיו
 "בוהש רחאל ףא ,םיירוביצה רפסה"יתב
 תרכומ אהת תירבעה הפשה יכ ,םהל חט
 ."הארוה"תפשכ

 1926/ו"פרת
 (הצעומ) תיראנילפ הבישי .סראמב 4

 דה תויעבה לולכמב ןוידל "תוברת" לש

 רחאל רפסה-תיב לקתנ ןהבש ,תושדח

 דלכ תויחנה דוביע .שדחה קוחה תלבק

 תוחפסנ

 יגוס לכל םידומילה"תינכת רושיאו תויל
 תודעו ידי"לע וכרענ רשא ,רפסה"יתב
 -ל עבתנ זכרמה .תודחוימ תויגוגאדיפ
 רוסחמה תייעב תא רותפל ידכ םיצמאמ
 "ב  ,םייללכה תועוצקמל דומיל-ירפסב
 דממה תיטילאנאה המרגורפל םאתה

 ; תיתלש
 ךוניחח רש תאמ הגישמ "תוברת" .יאמ
 'פורפ ,םינאקסָארָאוואה תגלפממ שדחה

 לש 'בו 'א תותיכ תאצוה (א : וקסלּוגָאנ
 "תוניחב תבוח ללכמ ידוסיה רפסה"תיב
 -יחבה"סמ תלזוה (ב ,הנשה ףוסב רבעמ
 דע ,תותיכה ראש ידימלת ליבשב תונ
 דימלתל ייל 120 לש םומינימה ידכ
 קוחב הנושאר הצריפ וז התיה ,השעמל)

 הנש ידמ הב ושמתשהש ,וקסַאלאגנא
 ,("תוברת" לש תרזוח תולדתשה ידי-לע

 םיכומנה ךוניחה תונוטלשל הארוה (ג
 םיירבע םינחוב ,רשפאה לככ ,ףתשל
 ו תויתלשממה תוניחבה תודעווב
 טנמאלראפב ןוסלריצ ברה םואנ .ילוי
 ןוטלשה תרבעה רחאל ,שדחה ובכרהב
 -קומ ולוכ ,ּוקסַארַאווא לארנגה תגלפמל
 דה םיטועימה ינבל ךוניחה תלאשל שד
 םהיתויוכז תא ריזחהל השירד .םיימואל

 דל םאתהב ,םה םתפשב יתכלממ ךוניחל

 "יטסנוקהו  תוימואל-ןיבה היתויובייחתה
 תא ןקתל העיבת .הנידמה לש היצוט

 ךוניחה לע וקסָאלָאגנא-קוחב םיתוויעה

 .ידוהי-ימואלה רפסה"תיב יבגל ,יטרפה

 1926/ז"פרת

 ,"תוברת" זכרמ דיל ,"הלוכסא" תאצוהב
 "שב ןובשחל דומיל-ירפס ינש םיעיפומ
 -וסיה רפסה"תיב לש 'בו 'א תותיכ ליב
 קחציו קנאלב אבא תאמ -- ןושארה .יד

 .קנאלב .א תאמ -- ינשה ,ץראווש

 1927/ז"פרת

 ןומויה םע ףותישב ,"תוברת" תאצוהב
 ריוצמ ןוחרי עיפומ ,"טייצ רעזנוא"
 תכירעב ,"תולוכשא" םירענלו םידליל
 .לאטנזור ןמלז רפוסה



 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 1927/ח"פרת

 "רפס דוע עיפומ "הלוכסא" תאצוהב
 תאמ ,'ג התיכ ליבשב ןובשחל דומיל
 : בונאלּבּוק .מו קנאלב .א םירבחמה

 דופמ רואיב ןיעמ) "טנמאלוגיר"ה תעפוה
 לש ויתויוכזז תא ליבגמה ,קוחל (שר
 .ימואלה רפסה"תיב

 1928/ח"פרת
 גח ימיב "'תוברת' לש עובש" ןוגריא
 /'ד "תוברת" תרבוח העיפומ .תועובשה
 וךרע-בר יתרבסה רמוח השודגו תלדגומ
 ,ז ,ןייטשנייו .צ ,"תוברת" יחילש .ילוי

 דל טופוצל םיאצוי ,ץראווש .יו לאטנזור

 "תוברת" תויורדתסהה תדיעווב ףתתשה
 .תיחרזמה הפוריא תוצראמ

 1928/ט"פרת

 "רפס דוע עיפומ "הלוכסא"  תאצוהב
 תאמ ,'ד התיכ ליבשב ןובשחל דומיל
 ו קנאלב אבא
 "אנ"ה תגלפממ ,שדחה ןוטלשה תוחטבה
 "ךרעמ ךמס לע ,"םיטסינאראצ-לאנויצ

 ,תינויצה תורדתסהה ןיבל וניב תוריחב
 ,ירבעה רפסה-תיב לש ובצמ תא ביטיהל
 "ב תוילפההו תולבגהה .תואלמתמ ןניא
 !ןניעב תוראשנ וקסאלָאגנא קוח
 תא ץיקב הדקפש ,הרומחה תרוצבה לשב
 היבאראסיב לש יזכרמהו ימורדה רוזיאה
 "וה ,תידוהיה היסולכואב עגפש בערהו
 ירוביצ דעו ."תוברת" זכרמה תמזיב ,םק

 לעפ דעווה .רפסה-יתב ידימלת תנזהל
 .ןכמ רחאלש םינשה לכב תועיבקב טעמכ

 1929/ט"פרת
 65 הפיקמ םיירבעה רפסה-יתב תשר
 -ימלת 5.996 םיכנחתמ םהבש ,תודסומ

 רנג 20 :םהמ .םירומ 343 יפמ םיד
 35 :םידלי 621 םהבו תוננג 39 ,םידלי

 : םידימלת 4,120 -- םיידוסי רפסריתב
 וםידימלת 1,255 -- םיינוכית רפס-יתב 0
 .א השמ גוגאדיפה רויס .הנשה תישארב
 ךוניחל זכרמה חילש ,(לגיבא) לגייב
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 "ב "תוברת" לש רפסהריתבב ,תוברתלו
 ריסוניכ תכירעו םישדוח השולשכ ךשמ
 הקבונאמורב ,בונישיקב םיירוזא םירומ
 ו ץלֶאּבבו
 דצמ הרורב הארוה הגישמ תוברת" .ינוי
 רבדב ,ּוקסָאקאטסוק 'פורפ ,ךוניחה רש
 "חובה תודעווב םיירבע םינחוב ףותיש
 ךכב .תטלחומ הבוח תניחבב איהש ,תונ
 תליספ עובתל "תוברת"ל תוכזה הנתינ
 "וה יפל וגהני אלש תומוקמב תוניחבה
 גוז האר
 תב ילהנמ לש תדחוימ הצעומ .ילוי
 רחב תלאשל תשדקומ םיינוכיתה רפסה
 דה תכירע .(היראלאוויקַא) האוושה"תונ

 דימל הז ןודיגב שיגהל שיש תושירד
 + ךוניחה ןוירטסינ
 השיגמ ,"'תוברת' תורדתסהה תירב"
 לע ,ז"טה ינויצה סרגנוקה יריצל ריכזת
 .הלוגב ירבעה ךוניחה לש השקה ובצמ
 "ה דיל תדחוימ הקלחמ םיקהל תעבות
 תוברתהו ךוניחה יניינעל  הביטוקסכָא
 ןרק" -- תישילש ןרק תמקה לע זירכהלו
 וז הלאשל שידקמ סרגנוקה ."תוברת

 רבד לש ופוסב ךא .תדחוימ הבישי
 היינעכ 'הנכסמה הרוטלוקה' הדמעוה"
 הסינכה תושר הל ןתניתש ילבמ ,חתפב
 ."םינפל

 1929--30/צ"רת

 דומיל-רפס עיפומ "הלוכסא"  תאצוהב
 דעוימ ,"םלועה תא עד" ,היפארגואיגל
 תאמ ,ידוסיה רפסהיתיב לש 'ד התיכל
 ו קנאלב אבא
 תולדתשהל בויחב הנענ ןוירטסינימה

 דיִקָא) האוושה-תוניחב ךורעל "תוברת"
 "וכיתה רפסה-יתב ידימלתל (היראלאוו

 דלשממ תויוכז םהל קינעהל ידכ ,םיינ
 דנש תוניחבל תשגל ךליאו זאכמו .תוית
 תועוצקמל םיירבע םינחוב ינפל תוית
 ו םייללכה םידומילה
 בולוקוס םוחנ לש ורוקיב .רבמצד עצמא
 ו בונישיקב "דוד"ןגמ" היסנמיגב
 םעטמ ,הנימב הנושאר ,הבצקה הלבקתנ
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 "ל  "םיטסינאראצ-לאנויצאנ"ה  תלשממ
 "ה ללכ ךותב ,םידוהיה לש רפסה"יתב
 דה .םיטועימה לש רפסה-יתבל הבצקה

 דל סחיב 6%07כ) ייל ףלא 1,188 םוכס

 רבעומ (תודסומה לש יתנשה םביצקת
 ןיב ,היניע תוארכ ,הקולחל "תוברת"'ל

 םייתדה ,םיירבעה : לבחב רפסה-יתב לכ
 \ םיאשידייהו
 66 הפיקמ םיירבעה רפסה-יתב תשר

 "ימלת 6,131 םידמלתמ םהבש ,תורסומ
 -- םהמ .םירומ 358 יפמ תודימלתו םיד
 ו תוננג 257ו םידלי 420 ,םידלידינג 7
 םידימלת 4,488  ,םיידוסי רפס-יתב 8
 ,םיינוכית רפסייתב 11 !םירומ 188דו
 .םירומ 1457ן םידימלת 3

 1930/צ"רת
 לש תישילשה הדיעווה סוניכ .ראוני
 רו םיריצ האמכ לש תוחכונב ."תוברת"
 באז -- דובכה חרוא .םיחרוא הברה
 דה םוב ףתתשהש ,יקסניטובא'ז
 -- תוטלחהבש תובושחהמ .הלש ןורחא

 יטפשמה ובצמל סחיב תינידמה הטלחהה
 + רפסה"תיב לש
 ,היבאראסיבמ טנמאלראפה ריצ .סראמ
 התליאש שיגמ ,ואדנל לאכימ ר"ועה

 רפסה"תיב לש ובצמ רבדב ךוניחה רשל
 : ימואלה
 "ל הנושאר ,םירומל ץיק-תבשומ רודיס

 ןיבש הרטאוודהנרוד טייקה-ריעב ,ןיינמ
 ו םיטאפראקה ירה
 תא חתפמ ואדנל .מ ריצה .רבמטפס ףוס
 וז תונמדזהב .ךוניחה רשל התליאשה

 רמה חסונה תא ןכודה לעמ ארוק אוה

 יפכ ,תינידמה הטלחהה לש אלמהו ירוק
 "רת" לש תישילשה הריעווב הלבקתנש
 דֶאגנא קוח לש ונוקית תא עבות ."תוב
 ךוניחה תכרעמב תושק םגופה ,ּוקסָאל
 .םידוהיה לש

 1930/א"צרת
 "ה וחילש ,(זורמ) םיובנזור והילא ר"ד

 ל"קהקה לש תיזכרמה הכשלה לש דחוימ

 תוחפסג

 "תוברת" לש ךוניחה תודסומב רקבמ
 ןאכ ותוהש .םישדוח השולשכ ךשמב

 םירוזאב םירומ יסוניכ תכירעל תלצונמ
 : םינוש
 -יתבל ,ןיינמל היינשה ,הלשממה תבצקה

 !30%0-ב תצצקנ םיטועימה לש רפסה

 תשגומ תיראטנמאלראפ המזי  ךותמ
 ,יטרפה ךוניחה קוחל םינוקיתה-תעצה
 תוגלפממ םיריצ 27  ידילע המותה

 .תונוש

 1931 /בי'צרת
 גה דעומ לש ולוחב םירומ תדיעו סוניכ

 "סיב ןתנ רפוסה תופתתשהב ,תוכוסה
 "ומ האממ הלעמל הב ופתתשה .יקצירט
 הצוחמו בונישיקמ םיבר םיחרואו םיר
 .הל

 1931--32/ב"צרת

 62 הפיקמ םיירבעה רפסה-יתב תשר
 -תמ םהבש ,תותיכ 230 םהבו תודסומ
 יפמ תודימלתו םידימלת 5,471 םידמל
 320 ,םידלי"ינג 13 -- םהמ .םירומ 9
 "וסי רפסדיתב 37 : תוננג 16ר  םידלי
 183-ו םידימלת 3,973 ,תותיכ 157 ,םייד
 דחמ 60 ,םיינוכית רפס"יתב 12 :םירומ
 דה .םירומ 15071 םידימלת 1,178 תוקל
 דור םייל ףלא 16,770 -- יללכה ביצקת
 .םיינמ

 1932/ב*צרת

 היסנמיגה לע הלילעה .סראמ"ראורבפ

 ,התחיתפו התריגס .הקורוסב "תוברת"
 בתכב ,ושגוה רשא רבסה ירבד ךמס לע

 לש יטפשמה ץעויה ידיילע ,הפ-לעבו
 הצעומה) "טננאמרפ לּויליסנוק"ל זכרמה
 .ךוניחה דרשמ דילש (תדמתמה

 1932--33/ג"צרת

 לכב גוחנ קילאיב .נ.חל םישישה-לבוי
 -לתל םיפשנ תכירע ידי-לע רפסה"יתב
 "מעפ הכרענ בונישיקב .םירוהלו םידימ

 סקרקה םלואב תיקנע גח"תרצע םיי



 היתוכועמב תידוהיה היבאראסיב

 יצימ תוגצה הללכ תינכתה ."סרפסכא"
 דחוימב וזחמוהש ררושמה לש ויתור
 ו ערואמל

 ד:מיל-רפס עיפומ "הלוכסא" תאצוהב

 ;א קלח ,"ונמע" ,תילארשי הירוטסיהל
 תונושארה תותיכלו םיידוסי רפס-יתבל
 קנאלב אבא תאמ ,םיינוכית רפס-יתב לש
 .רשטוק בקעיו

 1933--34/ד"'צרת
 "ארה תוקלחמה 4) תויסנמיגורפ וחתפנ
 "ירבב "תוברת" רפסה-יתב דיל (תונוש
 -למיק דוד היה ןושארה ולהנמ) הבי'צ
 הצירּוגזבו (ראקדוב .ש -- וירחאו דלפ
 ףא רצק ןמז ךות .(םיקאנ .ז תלהנהב)
 ,הלא תודסומל םישדח םיניינב ומקוה

 ףוס דע דמעמ וקיזחהו הפי וחתפתהש
 תפסיה םע | ,1939--40 םידומילה"תנש
 + תוצעומה"תירבל שדחמ היבאראסיב
 ירבדל ץבוקה עיפומ "תוברת" תאצוהב
 רשטוק בקעי תכירעב ,"תודורפ" תורפס
 .לאטנזור ןמלזו

 1935/ה"צרת
 ןואטיב -- "תורוש" לש ותעפוה תלחתה

 ריעב -- דוניח יניינעלו תורפס ירבדל

 "והבו ןייטשרפוק בייל תכירעב ,ץלָאּב

 :"תוברת" לש העויסב ,ותאצ

 "יעו בונישיקב תסנכתמ הספה תשפוחב

 לש ותואישנב ,היינשה םירומה תד

 ורשטוק בקעי

 רינואה לש רושעה לבויל תיגיגח תרצע

 ותושארב ,םילשוריב תירבעה הטיסרב

 ותואישנבו ןאצלאב םייח ןיד-ךרועה לש

 7סהה שאריבשוי -- דנאילרב .ש לש

 :*תוברת"ו תינויצה תורדת

 רפסה-תיב שדוח"כ זרכומ ינוי שדוח

 וסיסב תבחרהל הרבסה םשל ,"ירבעה

 .וביצקת יולימל םיפסכ סויגו

 1935--36/ו"צרת
 םהבי תודסומ 59 הפיקמ רפסה-יתב תשר

 דלת 4,891 םידמלתמ םהבש ,תותיכ 8
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 םהמ .םירומ 279 יפמ תודימלתו םידימל

 422 םיכנחתמ םהבש ,םידלירנג 13 --
 םהבש ,םיידוסי רפסריתב 34 ,םידלי
 רפס"יתב 12 :םידימלת 3,332 םידמלתמ
 הלת 1143 םידמלתמ םהבש ,םיינוכית
 "ב םינכתשמ תודסומה ללכמ 51 .םידימ

 דרוהה בקע .יטרפה םשוכר םהש תונועמ
 תונורחאה םינשב הלחש ,הלולתה הד
 יא ,תודסומה בורב םירומה תרוכשמב
 ,ייל ןוילימ 10 לע הלוע יללכה םביצקת

 1930/ז"'צרת
 לש ,תשלושמ הפוחד הצעומ .ןוושח

 םירומה תורדתסה זכרמ לש ,"תוברת"
 ירמוחה בצמב ןוידל .תויסנמיגה ילהנמו
 "יחבה תלאשבו רערעתנש תודסומה לש

 ו תויסנמיגב תונ
 תודבעמ תודחוימ תויגוגאדיפ תודעו
 רלל הדיחא תילאמינימ םידומיל תינכת
 םיינוכיתה רפסה-יתבב םיירבעה םידומ
 דה רפסה"יתבל תבחרומ םידומיל"תינכתו
 .םישדחה םיכרצל םאתהב .םיידוסי

 1937/ז"צרת
 שדוחל (60) םירומל ץיק-תבשומ רודיס

 רקובבש גנּולופמיק טייקה ריעב ,םימי

 .הניב

 1937--38/ח"צרת

 .תיסנמיגה להנמ ,יניתרב .א.ק תרבעה
 ויונימו בונישיקל ,הקורוסב "תוברת"
 *תוברת" רפסה-יתב לע עובק חקפמכ
 ..היבאראסיבב

 1938/ח"צרת

 .תירבה"ו היבאראסיב יאצוי לש םתמזיב
 .תיבגמ תכרענ ,ץראב "תימלועה תירבעה

 העגפנש ,"תוברת" תכשל ןעמל העונצ
 זאמ הינמורב רטשמה תפילח בקע תושק
 :ןוטלשל הזּוק"הגוג תגלפמ לש התולע
 -בונישיקל םיחלשנ םיפסכה ףסוא דבלמ

 -יגס בקע ,םידימלתל האירק-ירפס ,ישכ
 ו תוירוביצה תוירפסה תר
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 "ש ,תודסומ 59 הפיקמ רפסה-יתב תשר
 תודימלתו םידימלת 5,411 םידמלתמ םהב
 ,םידלידינג 14 -- םהמ .םירומ 291 יפמ
 ו תורזועו תוננג 237ו םידלי 415 םהבש

 ,תותיכ 155 םהבו ,םיידוסי רפס"יתב 5
 "ימלתו םידימלת 3632 םידמלתמ םהבש
 הית רפס"יתב 10 ;םירומ 170 יפמ תוד
 םידמלתמ םהבש ,תותיכ 53 םהבו םיינוב
 .םירומ 98 יפמ תודימלתו םידימלת 4
 ןוערג .ייל ןוילימ 10 -- יללכה םביצקת

 בכרומ ולוכש ,תומדוק םינשמ רבטצמ
 ;ייל ןוילימ 4.5 -- םירומל תובוחמ
 ףוסל וגשוה רשא םייביטיניפד םירושיא
 רפסזיתב 28-לו םידלי"ינג ךיל :וז הנש
 ו םיידוסי
 לע ,הינמורב תוברתה יליעפ סנכ .יאמ
 לש ותופתתשהב ,טשראקובב ,הילבח לכ

 תירבה" זכרמ רבח ,בהז-ןבא ירא רפוסה
 תמקה לע טילחמ ,"תימלועה תירבעה
 דצמ ."תירב"ה לש תיצרא תורדתסה
 "רב .א.ק :סנכב ופתתשה היבאראסיב
 .ןייטשרפוק .לו יקציניו .ד ,ינית
 תודסומ 27 קדבל תלצונמ ץיקה תשפוח
 דרת"ש הכימתל תודוה ,רתויב םיקוקזה
 תאמ וז הרטמל דחוימב הגישמ "תוב

 + "ןשיידגופ"ה
 דלב בונישיק ירומל ץיק-תבשומ רודיס

 ,ריעה תואובמב םימרכה תביבסב ,דב
 רדעיהב .םירומה תדוגא םע ףותישב
 ליבשב תדחוימ הבשומ רדסל תורשפא
 ידידלע תבצקומ ,בונישיקל ץוזמ םירומה
 םירומל תילאודיבידניא הכימת זכרמה
 ,רתויב םיקקזנ

 1938--59/ט"צרת

 ,תדקונמה הירפסה לש האצוהה תלחתה

 ו הנוש ליגב םידימלתל ,תורדיס שולשב
 -ימלתל םניח דומילררפס תקולח לעפמ

 ו תלוכי"ירסוחמ םיד
 תורפס ירבדל ןואטיב -- "םידוא" תעפוה
 -ש *תורוש" םוקמב -- דוניח יניינעלו
 דב ,ץלָאב ריעב ,ןוטלשה ידידלע רגסנ
 ו ותאצוהבו ןייטשרפוק בייל תכירע

 תוחפסנ

 "רת" לש שדחה ןואטיבה תעפוה .ביבא
 -- וידומע .4* תינבתב ,"דצה ןמ" ,"תוב
 ,יניתרב .ק :ויכרוע .םירוטיילופכ 0
 ו לאטנזור .זו יקציניו .ד
 דמ ,(ילכימ) .ינבוחוד .י.ב .רייא שדוח
 המב םיקמ ,היבאראסיבב םירפוסה יריעצ
 תאצוהבו ותכירעב טשראקובב תירבע
 "בוח יתש ועיפוה .םשמ "תוברת* זכרמ
 "ב "ביתנ"ו רייא שדוחב "תוברת" :תור
 ו ןוויס שדוח

 4 לש ךשמל םירומל ץיק-תבשומ רודיס

 ו הניבוקובבש ןַאּּוקאי הרייעב תועובש
 ,רשטוק בקעי לש ויריש ץבוק תעפוה
 "משה ןיב ינוגיב" ,ולש םישישה לבויל
 "תוברת" לש תפתושמ האצוהב ,"תוש
 ו בונישיקבו הרושימיטב
 יניתרב .א.ק לש ויריש ץבוק תעפוה
 :"ההד לומת"

 1939--40/ש"ת

 יכדרמ לש ויריש רחבממ ץבוק תעפוה
 םיפשר" ,ולש םישימחה לבויל ,גרבדלוג
 ! בונישיקב "תוברת" תאצוהב ,"הברעב
 ,תינויצה הלהנהה רבח ,םיובנירג קחצי
 רומחה הבצמ לע ודמעב .הינמורב רקבמ

 קינעמ אוה ,היבאראסיבב "תוברת* לש
 .התליעפ ךשמהל תדבוכמ הכימת הל

 1940/שית

 "ש ,תודסומ 52 הפיקמ רפסה-יתב תשר
 תודימלתו םידימלת 5279 םידמלתמ םהב
 דש ,םידלירינג 15 -- םהמ .םירומ 251 יפמ
 ו תורזועו תוננג 26 םידלי 476 םהב
 דלת 4,147 םהבש ,םיידוסי רפס-יתב 2

 ריתב 5 : םירומ 1737ו תודימלתו םידימ

 7 םידימלת 656 םהבש ,םיינוכית רפס
 -- יללכה םביצקת .םירומ 52-ו תודימלת
 :ייל ןוילימ 5

 "דצה ןמ" לש הספדה תמלשה .ינוי ףוס
 אבצה סנכנ וב םויה םצעב הלח 'ב

 העיגה אל תרבוחה .היבאראסיבל םודאה
 .הירצויל אל ףאו היארוקל אל רבכ



 םיכמסימהו תודועתה חול
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 דומע
 115 1921 ראוני בונישיק ,תוליהקה ןוגריאל קוחה"תעצה

 418 | 1928 ,תוליהקה ןוגריאל "תיטארקומידה תודחאתה"ה לש ןונקת"תעצה
 48 1930 .ןוירטסינימה ידידלע רשואש ןונקתה לש יפוסה חסונה

 443 | 1917 ,תינוריעה "המוד"ה לא תוריחבל תינויצה 'תסהה ידמעומ תמישר
 446 1926 בונישיק ,ריעה תצעומ לא תוריחבל "תדחואמה היטארקומידה" תמישר

 3 1922 בונישיק ,םירחבנהיתיב לא תוריחבל תימואל-תידוהיה המישרה
 לא תוריחבל ןוסלריצ .ל.י ברה תאמ זורכ -- "! ןחבימב םעה"
 43 1931 ,טנמאלראפה
 474 | 1931 ,הלספנש ,ץלֶאב זוחמב טנאמלראפה לא תוריחבל םידמעומה תמישר

 55 1931 ,רָאדִנָאְּב זוחמב טנמאלראפה לא תוריחבל םידמעומה תמישר
 ו 1932 ,טנמאלראפה לא תוריחבל תידוהיה הגלפמה זורכ .
 48 1932 ,ןמרקא זוחמב טנמאלראפה לא תוריחבל תידוהיה הגלפמה זורכ .

 491 1937 ,רָאדנָאּב זוחמב טנמאלראפה לא תוריחבל תידוהיה הגלפמה זורכ
 02 1920 ,4 'סמ ,בונישיקב תיתכלממה היסנמיגה רורביע רבדב העדומ .
 522 1922 רבמטפס / ב"פרת לולא ,הנושארה "תוברת" תדיעו לש םויה"רדס .
 526 1923/ג"פרת ,קילאיב לש 50-ה לבויל ץנאלג .ל לש ותניגנמב "הממדה םי" .

 528 | 1933/ג"צרת בונישיק ,קילאיב לש םישישה לבויל ףשנה לש הינכתה .
 6 1924 רבמטפס / ד"מרת לולא ,היינשה "תוברת" תדיעו לש םויה"רדס
 83 תוקלחמ עבש ינב "תוברת" לש רפסה"יתבב םידומילה"תינכת
 8 ט"צרת בונישיק ,"דצה ןמ" תרבוחה ןכות
 12 ח"צרת .השדחה םידומילה-תינכת יפל ,רפסה-יתבב תועשה תכרעמ

 638 | 1924 בונישיק ,וקסראטאט רש"תתל "תוברת" לש יזכרמה דעווה ריכזת .

 : הארוהה"תפש לע העד תווחל ןוסלריצ ברל 4 'סמ היסנמיגה להנמ תיינפ .
 2 שידיי וא תירבע

 663 = 1921 ילוי ,םיאשידייהו םיירבעה םירומה לש תישילשה הדיעווה תוטלחה .
 665 | ב"פרת טבש ,תויסנמיגה ילהנמ תצעומ תמקה לע "תוברת" זכרמ רזוח
 666 | ד"פרת לולא ,היינשה הדיעווה תואצות םוכיס -- "תוברת" זכרמ רזוח
 2 רפסה-יתבב הארוהל ןוסלריצ ברה לש הכמסה"ספוט
 668 1930 ,"לאי'ציפוא לּורוטינומ" יפל "תוברת" לש תישילשה הדיעווה תוטלחה
 המזי ךותמ .יטרפה ךוניחה קוחב םינוקיתדתעצהל רבסה"ירבד
 99 תיראטנמאלראפ
 0 םינוקיתה"תעצה לע תקקוחמה הצעומה לש תעד"תווח
 1 ןוירטסינימה םעטמ הרומה רושיא רבדב "תוברת" לש העדוה"ספוט
 דרושיא ןתמ לע ,"תוברת" זכרמל ךוניחל ןוירטסינימה תעדוהמ קתעיה

 12 החוקיפבש רפסהייתבב םירומ רפסמל הארוה
 3 "תוברת" זכרמ דיל "הלוכסא" תאצוהב ועיפוהש דומילה-ירפס

 4 "תוברת" זכרמ לש תויתורפסה תואצוהה .





 תומשה תמישר

 םישיא .א

 (ג)240 23 97 .א השמ (לגייב) לגיבא
8) 5 

 591  םהרבא בהז"ןבא
 (600)7 593 303 ירא בהז-ןבא
 13  ףסוי רנבא

 462--4 457--60 419 372 166 81  ריאמ רנבא
 533 (ב)504 494 490 483 474--7 7
0--549 555 557 2--621 35--628 

 359 263 261 (256)1 13 הירא ימהרבא
 211  קחצי םרבא
 359 25 .ל (ןייטשלדייא) םרבא
 (ג)272 .פא 'ץיבומרבא
 218 .מ ןוסמרבא
 (ב)568 505 קחצי טנָאגא
 359 262--3 (256)1 אנח ןורהא
 457 50 ,לאשראמ  ,וקסַארַאווא
 (ב)208 .'ז ךוברווא
 (ג)272 (ב)160 .ח ךוברווא

 (ה,ד)584 512 50% 133 לאנתנ ךזברווא
 (ג)272 .ש ךוברווא
 61  רואינש סורווא
 61  םירפא ךבריוא
 (א)0)6 (ח)58| הלב היקצינאילּוא

 129  לאונמע רגנאווסלוא
 159 קחצי ןיקסוסוא
 123 השמ ןיקסוסוא
 88--9 (ב)80 76--1 25 2| םחנמ ןיקשיסוא

6)ָ 98 101 159 173 565 577 

 אוצ'קואי  264
 126 לדיא טסילּוקוא

 604 ,לנולוק ,'ץיבונאברּוא

 130 126--7 97 םהרבא גרבנטרוא

 191--(ב)192 131 60 42  והילא גרבנטרוא
6 359 508 

 672 104 97 הוח ('ץיבוניבר) גרבנטרוא
 428 425 97 90 60 ןועמש גרבנטרוא
 (א)176 (ג ,א)112 (ב)96 השמ יקסבוכרוא

4 1(256) / 317 594 7(600) 
 (א)272  .ג יקסבולרוא
 455  טנמאלראפה: ר"וי ,.ג ונאילרוא

 157 133 םעה"דחא

 915--6 502 130 126 96 68 |3 באז תרגיא
5 599 7(600) 2--601 607 

 (600)7 103 הקבר תרגיא
 179 40 39 השמ ןמלדיא
 359 218 214 בוד רריזיא
 214  ןוסקזיא
 26 לאומש טדטשנזיא
 (א)272 .א ןמלדייא

 672  סחנפ ןמלדייא
 (ג)520 218 יאמש ,הנשוש ןמלדייא
 (א)272 הקרא ןייטשלדייא
 (א)600 הלב ןייטשלדייא
 672 השמ ןייטשלדייא

 (ד)2ד2  ןתנ ןליא
 448 43! םינפה רש ,ץֶאלּוקניא
 429 = 'ץיבוקציא
 (ב)520 510 = .ז.ש יקחצי--'ץיבוקציא
 205 ריאמ טרבלא
 (ב)208 (ב)112 המויז .(ןמלדונ) ןולא
 209 (ב)208 היסח (ר'צוק) ןולא

 (ב)208 (ב)112 בקעי (ןמלדונ) ןולא
 170 .ש ןאמטלא

 69 השמ ןמטלא

 40 (ב,א)32 גילז-רשא (ןמטחוש) ןוגי-לא
2 48 77 97 205 508 

 101  'בג ןוזילא
 126--7 97 90 51 49 בייל יקסבורדנסכלא

130 
 (ב)208  [בייל זב] יקסבורדנסכלא
 50  יאלוקינ ירדנסכלא

 (ב)536 (ד ,ג)520 512 = הלב ןמרתלא
 (ב)208 .ו ןמרתלא

 511--16 163 161 151 109 44 קחצי ןמרתלא
 (ב,א)536 (ד ,ג ,א)520--23 676--7 531 5

 (ב)32 13  לאכימ ץימא
 (256)1 .מ יתימא
 519--20 465--6 160 ךוניחה רש ,וקסלגנא

3 529 540 543-4 52--549 
 (176)8 .ש רצנָא
 145  ריעה ר"וי'ס ,וקסלוטסופא

 131  בקעי רטפַא

1685[ 
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 359 (ה .ד)256 13 = ףסוי לפא
 471 130 (ג)112 68 ףסוי םיובלפא
 601 593 (ה ,ד)58 ,ברה ,ףסוי םיובלפא
 28 לארשי ןיקיורפַא

 195 161 15| 149 60 44 םהרבא ןייטשפא
 536--8 530 525 523 (ד ,ג ,א)525 5
0 

 449 425 131  והילא ןייטשפא
 103 'בג דורלסקא
 521 'בג ןמטיברא
 472 םינפה רש ,.ק ּונאיוטַא'גרא
 2דד  ,לארנג  ,יגרואיג ונאשַאגרא
 259 ריאמ (יקסבובארג) בוגרא
 256 | .י (וקנ'צינזר) זרא

 46| יבדלומה ףושיביכרא

 (600)7 594 = ,ץיבונר'צ ,םייח ךילרַא
 434 ןמכילרַא

 263 טנרא
 233 יול (קינלוקש) לוכשא

 425 (א)112 106 49 (א)48 הנלה שטיבאב
 454 452 446 47 ףסוי שטיבאב
 211 .י רגרבואב
 97 46--9 42 40 (א)32 23  ןויצ-ןב ןאצלאב

0 415 508 592 601 
 68| 603-4 601 596 (584)7 םייח ןאצלאב
 97  תידוהי ןאצלאב
 (ב)112 97 (ב ,א)32 26 2% בייל ןאצלאב

 592 322 (ב)1660 0
 593 428 130 97 64 23-4 סחנפ ןאצלאב

 107 971 (ב)96 (א)32 23 לאומש ןאצלאב
 449 446 425 32| 180 155 |30 (א) 2

 (א)32 24 ןועמש ןאצלאב
 303 ץוחה רש ,קֶאּב

 516--7 500  .י זאראב
 (א)208 200 ףסוי ץאראב
 521 | [לאיתוקי] .י ץאראב

 (ב)536 | 'בג ןוראב
 (ב)520 באז יראב
 133-4  .ז ["קעמיש"] שאכראב

 300 216 254 232 230 179 םייח סאלראב
 125 גיוודול ַאנרָאב

 475  לכימ יקצוסראב
 359 232 230 דוד יקסראב
 359  (ב)256 13 החמש יקסראב
 182 |15  149 129 73 4  ףסוי לאפראב

 תומשה תמישר

218 213-4 211 203 194 195 - )2 
372 359 311--12 309 9 

 (ב)192 המיס לאפראב

 226 יקסבונאדגוב
 (ג)520 היקסבונאדגוב

 68| 6044 .ש ראקדוב
 60 בקעי יקסנאשוטוב
 601 353 (א)256 147  יבצ קינטוב
 (ג)272 = .ח ו'גנאיוב
 359 (ד)256 םהרבא ראיוב
 (256)1 םייח .ראיוב
 (ב)208 (א)122 לאיחי רנקויוב

 359 265 .לא ץלוהכוב
 25 [עשוהי] לימכוב

 151 149 139 130 (א)112 81 62 יבצ דלפנוב
 317 294 (ב)208 205 3

 258 223 216--20 ףסוי לסוב

 359 274 (ב)272 ףסוי דרּוב
 (ג)600 597 (ח)568 | (ג)112 לאומש דרוב
 וב

 (600)7 594 ,יסאי ,ןייטשרּוב

 434 .ב יקסבוקרצולאיב

 525--9 336 322 185 .נ.ח קילאיב

 69 .י םהיב
 130 97 (ג)96 89 84 81 (א)32 ףסוי ןמלגייב

9 141 317 420 425 463 470 
 275 (א)176 .י רדייב

 596 ןייב

 672 (ג)568 566 .ח היסומ יקצוטסוליב

 26 .ש.מ יקסבוקרצוליב

 +ב)96 92 86--8 ןהנ (ןומגא) יקצירטסיב
 680 599 -- (א)600 173 100--! 7

 517  המלש לקיב
 232 = ילא"תיב
 (א)256 (ב)80 .ד ןידזתיב
 672 585 583 571" (ד)68 85 אבא קנאלב

678-9 681 

 303 הדיטסירא קנאלב
 475 434 429 126 40 19 (א)32 לארשי קנאלב
4 

 359 (ב)256 243 (ד)240 240 237 באז ךולב
 173 דוד דלפנמולב-ךולב
 205 | (ב)192 קחצי | (םיובנסונ) ןורהאךב

7 212 214 217 226 359 
 141-2 = ינוא"ןב
 258 יראנב



 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 233 דוד ןוירוג-ןב
 274  הדוהי בוד"ןב
 360 (256)1 256 [.צ ןמפרוד] .ש רודנב

 429  ףסוי יקסרדנב
 178 .פ יקסרדנב
 195 (ב)192  [גילז רנדיב] והילא דב

 360 183-5  .מ (ןמטוג) והינב
 324 37 .ד םהחנמזןב

 298 י יבציןב
 63 .ש ןויציןב
 (קיביב קנרפ) בוד לואש"ןב
 365 309 269 השמ קוסב
 475 = ןימינב יקסוואקרעצאלעב

360 248 5 

 (256)1 .מ,א קב
 46  סמיי'ג רקב
 226  יקסניגארב
 490 (7ד)112 .מ רזארב

 544 540 לֶאנוי ונאיטארב
 324 37 סיאול סיידנארב

 (א)272  (ּוציא) קחצי דלפגרב
 (ג)520 הנח רגרב
 114  בייל-הדוהי רגרב
 (א)568 566 556 543 501 126 בקעי רגרב
4 604/60 

 121 114 (,ג,ב)112 98 89 85 קחצי רגרב
4 129 134 136 153 161 1--170 234 

 (ג)112 13 יכדרמ רגרב
 100-103  (ב)96-8 89 84 םירמ רגרב

2) 

 (ב)192 179 םייח (יקסנאידורוב) ןיידירב
0 508 

 101--2 הבּויל היקסדורב
 173  גילז יקצדורב
 (א)536 (ג)520 לטַא ןמטיורב
 (ג)0520 'בג .ץיבוכורב
 (ג)520 םירמ ןורב
 (ב)208-9 (ב)144 [הילוק] אביקע ןורב

8 360 
 (ד))552 (ב ,א)536 (ג)520 514 לחר ןּורב

 672 (א)600--1 (4

 360 (א)240 231 23] קחצי ןמפנורב
 (ב)144 .מ ןמפנורב
 (א)240 (ב)128 הינוס (ןייטשנייפ) ןמפנורב

2) 

 (ב)256 234 208 (ב)192 םהרבא ןייטשנורב
300 

-( 

 (ג)272 .מ ןייטשנורב
 483-4 240 (א)176 89 ןושמש ןייטשנורב
 30  סוילוי סוקצורב
 557 םייח סיזרב

 (28)2 (א)112 (ג)96 הזור סיזרב
 78-81  ןבואר ןיניירב
 601  לאקזחי רקסירב

 672 607 601  יכדרמ ןמתירב

 115 (ב ,א)112 13 דג (יקצוסיוודופ) והיכרב
8)ָ 360 

 232 (ב)208 המיס (יקסניוור'צ) והיכרב

 96--7 85 49 47 42 26 ריאמ-המלש דנאילרב
 147 130-2 125--7 121 (ב ,א) 112 09

420 418 235 170--1 167 164 157 155 1 
508 490-470 462 448--9 445--6 428 5 
)8(600--1 594 571 565 542 523 )0 

606--7 3 
 (ג)520 209 הרובד ןמרב
 672 (א)600 (ד)552 דוד ןמרב

 425 235 130 97 8% 42--9 39 לארשי ןמרב
 565 542 522--3 (א)520 508--9 503 8
 671 (א\600 596 593 571 (8

 100 97 הנשוש ןמרב
 463 372 285 192 164 ףלודא טדראהנרב
 371 190  .ח.י רנרב
 146 (ב)144 המלש רנרב
 527  (הנראטנאי) ןהכ-ןייטשנרב
 32--5 30 28 23--6 בקעי ןהכ-ןייטשנרב
0 43 7--46 51--49 7--76 81 90--89 
6 109 112 130 8--152 1--160 164 167 
 415--6 321 29| (א)288 203-5 195 0
 (.ד ,ג ,א)520 519 512 505 452--5 444 2
6) 565 

 677 527 153 9% 30 4/ םירמ ןהכ-ןייטשנרב
 596 ץיבוקרב
 (ג)520 תידוהי 'ץיבוקרב
 (ב)536 (ג)520 514 הקבר 'ץיבוקרב

 (ג)240 234 97 82 דוד יאה-בר-רב
 +ב ,א)536 (ג)520 הוח (ןמרקוצ)) ןייטשרב
 360 183-5 לארשי (רקבורישב) הריש"רב
 (600)2 הרש קשרב
 (ג)600 התרב יניתרב
 (ג)600 (וינ'המלש) יראג יניתרב
 (ב)5%--5 515 68 65 13 4 = .א.ק יניתרב
 607--8 604 602  (ד ,ג ,א)600 593 0
681-2 

 (ב)160 .ש םולש"תב
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 61 וו ןמרמאג
 311 302  ץוחה רש ,וקנָאפאג
 (ה"ז)568 597 501 429 (ג)112 םהרבא רטפאג
 (ג)112 13 בקעי רטפאג
 591  .מ רטפאג
 514 512 הנח | (יקסרבט) | ןייטשנצראג

 (ב,א)536 (ד .0
 (ב)256 (א)176 קחצי ינועבג
 256 212 (ב)208 206 97 78 66 .ש ינועבג

100 

 אביקע (ןמבולג) ןירבּוג
5 3600 2--310 

 (ג)200 (ב)206 = .ד (ןייטשנייו) ןמרבוג
 360 (ג)272 249 238 (ב)80 לאינד ןמרבוג
 554 492--3 457 395- ןאיוואטקוא הגוג
 492--3 302 263 126--8 103 92 68 הזוק"הגוג

 גוטלובר  133
 511  [טידנב] .ב בילטוג

 73 46--7 39--4| 23 (קראמ) יכדרמ בילטוג
75-7 |8 90 89 97 106 139 149 151 
155-6 159 164 167 [--170 321 415 418 
 565 542 523 (א)520 454 445--6 2

 104 97  הינאט ןאמטוג
 (ה)256 ברה ,ןמטוג
 (ד ,272)1- .ר ןמטוג
 (ג)272  .ר דלוג
 28 המלש ןמלדלוג
 101--2 הרוד ןמדלוג
 (ב)80 [לטומ] .מ ןמדלוג
 (256)1 .מ .ןמדלוג
 492 351--52 278 276 םוחנ ןמדלוג
 61-8 64-5 62 60 יכדרמ | גרבנדלוג

 682 (600)7 589--90 502 (ג ,2

 209 הריפ גרבנדלוג
 97  לרפ גרבנדלוג
 (272)8 .ש ןייטשנדלוג

 גולדשטיין  256
 30 27--8 רדנסכלא ןייטשדלוג
 300 234 133--6 (ב)112 13  רשא ןייטשדלוג

187--8 182 179 31 

1 678 
 (ד)272 הרוד ןייטשדלוג
 (א)600 61 [לאירזע] .ז ןייטשדלוג

 591. ןייטשדלוג
 (ג)272 (םהרבא ירתס) המוב טנאגרילוג
 672 /(ג)600 (ה)568 סחנפ טנאגרילוג
 597  (ג)112  ימשר בר ,וקלּוג

 תומשה תמישר

 359 (א)272 171 הבויל [רשיחא] יקסבוקוג

 (272)8 תור יקסבוקוג
 (ב)520 ןועמש ץיברוג
 207  דוד-ןורהא ןודרוג
 (584)1 13  ריאמ יקצדורוג
 508-9 502 לאומש ןירוג
 596 509  .'ג (ינלומוגוב) ינירו'ג
 (א)600 (ח)584 (ד)ו112 בייל ןמרּוג
 360 (א)256--7 הינוז (טיח) ןרוג
 312--14 (ב)144 13  לאכימ (ןייטשנרוג) זרוג
 (ג)520 הנשוש ןייטשנרוג
 596  .ל. יקסרוג
 (ד)272 דוד לקניפרוג
 596 /(584)7 ףסוי  קניפרוג
 474  רזעילא לעפרוג
 אביקע (ןייטשדלוג) ןשוג

 360 (ג 0
 (א)240 הרופיצ (ימע-תב) ןשוג
 (600)8 .א יקסנשיליג
 503 46 15  ץרה יקסנשיליג
 (272)7 השארבא ןמלפמיג

 גינדין  19
 130 121 פיליפ גרבצניג
 290 129 40  ןימינב וק'ציג
 130--1 107 81 (א)80 73 61 58- בייל ץנאלג

9 151 161 167 1--170 81--179 8--187 
 225 213--4 203--5 195--6 190 -- (ב 2
0 312 417-8 6--445 512 5--514 
 546--7 542  (ב)536 526--7 (0

 174 127--8 לאכימ-ןתנ רבלג
 300 256 (8א)176 (ב)160 .י ןמזולג
 (ב)520 510 | בקעי ןמזולג

 597 503 [בקעי ןמבולג] ןמביילג

 601 = רזיילג
 (א)600 (ב)520 לארשי רזיילג
 (א)272- .מ (קינרבוק) ילילג
 135 השמ שּורפ-ןמקילג
 (ג)520 הנח ןמלג
 360 210 203 (ב)192 ללה ידעלג
 (א)176 .ח רלג
 102-4 100 96--/ 93 89-90 תידוהי רלג

56)ָ 1(256) 601 604 
 232 230 224 218 (ב)192 לארשי רלג
0 360 

 (א)256 רלדנג
 360 (א)--256 ןויצןב ינפג

234--5  230-1 



 תידוהיה היבאראסיב

 76  םיִפָאי קורדבורג
 גרובוקופאטל  429

 266 .א ץיבורג
 גרוגרמן  601
 גרוזמן  597

 30 28 ראקסוא גרבנזורג
 (א)176 .ק דינורג
 174  ריאמ ןמסורג
 360 278 263-4 לאומש ,והילא ןירג
 (ג.א)600-2 585 (ח)58 יבצ יקצּואנירג

4 608 672 
 672 /(ג)600 (ח)584 הטיא ריפס -- יקצּואנירג
 303 276 (ו)256 174 101 קחצי םיובנירג
0 594 682 

 360 274 (א)272 יול טאלבנירג
 (ב)520 13 םהרבא גרבנירג
 596 באז גרבנירג
 167 129 (112)7 106 51 26 םייח גרבנירג

0 172 515 522 533 676 
 135 133 97 (א)32 ילּוי גרבנירג

 (א)256 97 אביקע גרבנירג
 (א)536 (ד ,ג)520 הלייק גרבנירג
 514  [הרלק] גרבנירג
 448 428 425 130 90 46 המלש גרבנירג
 (ב)224 221 211 דוד ןאבודלומ--גרבנירג
 32 28 ןימינב דלפנירג
 (112)8 רזוע ןייטשנירג
 360 255--(5)2 מ גרבצרג
 (א)520 .לא קונאשרג
 (ד ,ג)520 209 הינוג  קונאשרג
0 + 

 759 255--7 (ב)160 יבצ (ןוזנקניפ) ינושרג
30 

6 

 89 א ןוזנשרג

 360 190 129 40  (הדוהי) ילוי ץיבונאד
 192 = .לארנג  ,ןיקינָאד
 597 הקבר ןאצואקרַאד
 103 100  היתב יקסבוניבוד
 (א)600-1 585 (ב)80 קחצי יקסבוניבוד

12 
 596 ןרהא יקסניבוד

 449 446--7 425 204 62 סירוב יקסניבוד

 597 (ח ,568)1 542 507 501 462-13

 195 129 (,ג,א)112 ארזע יקסניבוד

 28 ןועמש בונבוד

 כ היתוכרעמב

 חב 278--9 276 226 207 132 והילא ןיקבוד
2 

 (ה)568 13 הסדה בורבוד
 צח)568 566 521 502 130 89 85 ללה 'בורבוד

 (ג ,א)600 593 585 51
 597 80  .מ ןיקסורּבוד
 )568 (ב)520 510 149 81 61 םירפא ןוזדוד

4)ָ 593 

 36 133 130 97 85 25-6 לדנמ ןוזדוד
4 

 (256)1 ץיבודיוד
 (א)536 הלב ינבוחוד
 271  אליטניו וקסדיוד
 (א)520 ףסוי יקצילוד
 38 -י השמ ףוד
 026 256 117 155 92 םינפה רש ,הקוד

4856 549 
 596 רזעילא (רוטקפס) ןורוד

 306 (א)304 13  ןונמא (רוטקפס) ןורוד
 +א)272 271 (ו)256 13 דוד (רוטקפס) זורוד

4 360 

 61 י.ש ןוזפרוד
 103 (א)32 הכלמ ןמפרוד
 533 (ב)504 475 סכאמ טנאמאיד
 233 159 146 122  ריאמ ףוגנזיד
 46 | .ל סילייד
 110 תור ןייד
 26 ב רוניד
 3ח)584 (ב)536 514 םירמ (ןייטשדלוג) רניד

0) 
 201 ןאמקיד
 597  .י ראיטכד
 360 256 .שי (גרבנטכארט) ןד
 (א)224 208 רשא יקסנשינד
 321 23 (קחצי) יקסנשינד

 (ח)584 (ב)546 (ג)520 'בג היקסנשינד
 (ח)588 הדיא סילכארד
 413 (112)8 109 (ב)96 4 רזעילא סילכארד

9 9--208 
 672 (א)600 .ח רנידנברד
 .ש (ינמחר) רנידנברד
 534 םירפא רגידמרברד
 (ב)160 יקצבּורד
 336 185 .א בונאיורד
 360 248 עשוהי (שטיבלאו) ירורד

 360 263  לאקזחי ירורד

8 
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 (ה ,ד)256- ךורב רגאה
 429 105 97 93 89 73 ריאמ (קאז) יחרזאה
 וו ,ב)58 55 (א)176 יבצ  רנלַאה
 300 174 רוטרא הקטנאה
 (ד)272 (ב)256 דוד (ןומולוס) ינדה
 672 (א)600 (ח)584 בייל .ןמרבוה
 129 (ג,א)ןו2 68 61 ןמחנ ןמרבוה

 429  .ל ןמכיוה
 (א)240 218 (ב)192 = ("קי'צ") םהרבא ןמכוה

361 
 590 68 65 םייח ןמכוה

 419 שריה ןמפוה

 (ב)520 .ש יקסבוקוה
 101 97 בקעי ץיברוה
 36| 256--7 השמ ץיבורּוה

 672 (ג)600 ךורב ןמרוה
 (176)8 (ב)160  .י ןמרּוה
 672 (568)2 250 (א)80 רואינש ץיבוכינייה
 470 (ג)112 58 יבצ סכינייה
 (ג)520 'בג רניסייה

 (א)536 (ג)520 הבוט רניסייה
 434 160 95 46 38 השמ גראפשניה
 420 רזעילא קיה

 (ב)208 ןרוהשריה

 (א)520 'בג סלה
 161 149--51 (א)86 60 51 44 המלש סללה

 +א)520--21 515 512 504--8 497 203--4 0
7 584 593 596 

 471 השמ ןמלה
 (256)1 .מ ןמפלה
 232  םייח ןירפלה

 361 263  .צ בהז"רה
 רתלא יקסבוצרה
 111 75 25  רודואית לצרה
 178 עשוהי (רגרב) יררה

 הרשאנוק  514
 (ג)600 ץיבוקשרה
 (ב)520 דוד ץיבוקשרה
 (272)7 ידוד ץיבוקשרה

 361 263 רדנסכלא ףוקשרה

 361 (ד ,ג)272 171 ךורב ינורשה

 173 161 142 121--2 (ג)112 הישאי דוו'גָאו

 452  ר"ד ןמרטסָאו

 389 ויליסאו

 תומשה המיש*י

 ,4,ב)1נ2 109 107 85 61 44 בקעי ןמרסאו

13-4| 129 149 151 1--170 4-+20 418 

 534--6 52 427 523 (א)520 515 509 505 6
584 665 8 

 (א)272 (הרש ץישפיל) ילאס ןמרסאו

 4א)568 השמ יקסבוקיטראו

 26 .ס.מ יקסבוקיטראו

 601  טסנרַא שָאמרֶָאו
 536)2 (ג)520 הנח ןמגואוו

 'ק6 425  ללשממ שאר | ,הדיאוו--דובָאיוו
20 

 (ד)256 קחצי בונולוו

 578 .א גרבספלוו
 81  .ג ןייטשלוו

 ווסקראַסאַנסקי  597

 593  ךינה טפאהרוו
 100 97--8 (א.56 85--7 44 | האל 'ץיבורדיו

 (א)520 523 515 9
 490 ד"וע ,גרבנייו
 (א)520 ץרה גרבנייו
 (ב)520 באז גרבנייו
 (א)600 !בו523 (?בייל) הדוהי גרבנייו
 597 = ביורטנייו
 +272)6 (לוראק) בקעי רנייו
 992 והילא (ינפג) קוטשנייו

 130 126--1 90  ןויצנב ןייטשנייו
 60 57 (דמלמ | לדיא) לארשי ןייטשנייו

 201590 509 149 134 (א)0
 597  .מ ןייטשנייו
 406 םירמ (תנביל) ןייטשנייו
 129 (ג,א)ו:2 (ב)96 44 13 קודצ ןייטשנייו

 569 566 53. 123 (א)520--1 515 300 4
1 584 593 

 26 השמ םיובלשנייו
 %ב)160 97 60 םייח רלדאסייו
 97 הרפש רלדאסייו

 543  ולאס רגרבלסייו
 291-2- רודואית רגרבלסייו

 100 בג ןמסייו
 (ג)2ד2  .א ןמסייו
 (ב)208 (ב)112 דוד ןמסייו

 672  שריה ןמסייו
 (א)80 60  קיזייא--קחצי (יול-רב) ןמסייו

 482 476 83 452 ושימ (רימע) ןמסייו
 549 533 (ב)504 494 484--5

 256)0 םוחנ ןמסייו

90 )% 



 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 604 (ג)600 (ד)552 (ב)520 יבצ ןמסייו

 361 (ג)272 13 לאפר ןמסייו

 517 508--9 לטפש ןמסייו

 17|  (ב)160 68 יבצ (ןומצע) גרבנסייו
 585 (א)272 (ו)255 (6

 178 דוד רסייוו

 119--2| 114--7 (ב)112 37 םייח ןמציוו
 (ב)224 221 211 173 164--5 154 9

 110 המואר ןמצייו
 298 129 101 בייל-הדוהי יקסנליו
 (ד)256  ןויצ"ןב  ריקליו
 (ד)256 ןורהא רטניו
 490 126 רזעילא יקציניו
 200 (ב)112 ןושרג יקציניו
 (א)176 (ב)160 133 85 68 64 61 דוד יקציניו

 (ח)584 571 566--8 (א)520 515 318 9
 610--11/605--6 601 (ד ,א)600 593--4 8
1 

 (ה)256 הינה יקציניו

 361 (ה)256 13 ףסוי יקציניו

 [א)ו76 149 85--6 6! 13 והיעשי יקציניו

 571  (ה .ג ,ב)568 566 527--8 (256)1 (8
 671--2 667 602  (א)600 (ח ,4

 672 (ד--ג)568 13  ריאמ יקציניו
 5  הינמ (סילכארד) יקציניו
 33 (לדעיש ?יטשנרוג) הואנ יקציניו

 "ד ,ג)568 = (ד .ב)552 = (,ב .א)535 ָ(20
0 

 (ד)552 לחר יקציניו

 5  תימולש יקציניו

 467 418 תותדה רש ,לרואא דאלו
 214 םהרבא םייהטרו
 40 (ב ,א)32 דוד םייהטרו

 434 130 126 95 ףסוי םייהטרו
 510 לארשי םייהטרו

 69 מ יקסראבאז

 (א)1ו2 4| 25 באז יקסניטובא'ז
5 4--173 265 565 570 578 680 

 312-314 308 ירע יקסניטובא'ז
 (ב)144  ףסוי יקסבודולבאז
 36| 256 (א)276 .ק רגאז
 (ד ,ג)272 .השמ ןמצלאז
 (ד/ג)272 מ קאז
 (ב)144 ו יקציבוז
 232 730 214 (ב)192 לארשי (רצז) רהוז

0) 361 

4 

61 

 4ז)256 .ל רמוז
 \160)2 סינוז
 122 ברה ,דלפגנוז
 509 ילתפנ םיובלגיז
 (256)1/ רלגיז
 256 .ח דנומגיז
 672 ףלוו 'ץיבוקילייז
 2הד ו ּוקיוז
 (600)1  היתב רבליז
 36) 393 191 -- (א)192 179 דוד--קחצי רבליז

7 
 557 317 185 164 ןאילוי שוברבליז
 420 141 121 119 (ג)112 רדנסכלא ןמרבליז

4467 470 
 (ב)144 הביר (רטכש) ןמרבליז
 103 הכלמ ןיריפש--רבליז

 (ד)256 לארשי רגניז
 (ב)504 490 474--5 278--9 263 לאומש רגניז

3 543 635 

 (א)56 471 463 452 194 .ל םהרבא וסיז
 (ד)272 = ינומ ןמסיז
 429-30 השמ ןייטשפיז
 593  בוד רציז
 361 280 (ד ,ב)272 255--7 13 = ריאמ תיז
 (יכדרמ גרבנדלוג האר) יקסרוגוטאלז
 576--1 ללה יקסלופוטאלז
 +1 ,א)600 594 םוחנ יקסניבלז

 209 הבויל ,םחורי ,הידולוו ץיבונמלז
 301 (ב)208 115 (א)112  רזעילא רצלז
 (ג)272 .פ רצלז
 209 הקבר רצלז

 361 220 217--8 .א הרומז
 521 (א)80 (ב)32 לארשי הרומז
 672 (א)|28 באז ןקז

 (ב)208 היח (ןייבסייו) ןינָאשז

 47| 462 457 445--6 47 ןאפ הפילאח

 (ה)568 (א)520 (ג)240 234 הדוהי ןוטיראח

 (ב)536 ןיזח
 (א)600 (ח)584 (ב)520 510 והיעשי ןיזח

12 

 672 (א)600 594 (ח)584 האל (רשטוק) ןיזח

 (א)584 501 (ב)32 .ד ךוברוא"קזח

 543 191 130 (7ד)112 38 25 קחצי ןורטיח
6 593 598 

 361 (ג)272 13 לטַא (שטאגולד) 'ץיבומייח
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 361 (א)256 .ד 'ץיבומייח
 361 (ד ,ב)272 4 רכששי 'ץיבומייח
 40 םהרבא םכח
 (א)272  בקעי ץיבומכח
 84 -י ןיפלח
 (א)288 .ב ןפלח
 117 = רוטקיו ןיקנח
 434  ןמרג דיסח
 361 209 244 ןויצ"ןב ךרח
 (ב ,א)536 (ג)520 הנידע .ךרח
 (א)600 (ח)584 בייל יקסנוסרח
 (א)600 ילתפנ יקסנוסרח

 190-3 (היּוּב) בוד קינ'צאבאט
2 24 361 

203 6 

 (ב)536 (ג)520 הרפש קינ'צאבאט

 211 סכאמ ואט

 69 וו ץנאימאטאט
 636-9 540 יגרואיג וקסראטאט

 212  .מ ראליפלאט
 (ב)536 (ד ,ג)520 ןיקובאראט
 (ב ,א)224 221 217--8 (ב)112 .מ בוקאטראט

31 
 361 218 (ב)112 הרופיצ בוקאטראט
 (א)176 .א רבוקאטראט

 (ה)256 הנח (לפא) ולראט

 (ה)256 עשוהי ולראט

 133 'בג רקשאט

 (ח)58 'בג .היקסרבט
 97  ןורהא .יקסרבש
 (א)536 | (ד ,ג)520 הקמיס--הנח | יקסרבט

0) 
 (א)536 (ד ,ג)520 האל יקסרבט
 220 173 131 םוחנ יקסרבט
 קחצי--םוחנ יקסרבט
 533 עשוהי ןוהס
 596  לאימחרי סיבוט
 234 (ב)208 ןימינב יקסנישטוט
 317 .לי .(ןתנוי) ןמביוט
 264 לארשי רביוט
 566 420 101 לדייז יקסנאירוט

 (ג ,א) 600--1 13 ןורהא (גרבליז) אפסכ--רוט
603-4 8--607 672 

 (ב)224 1

 [ז)584 | הרובד | (קו'צמיורפ)  אפסכ-רוט
0) 

 (520)2 ןי'צרוט

 תומשה תמישר

 130 117 (ב .א)112 8| 60 יבצ יקסבונאקרוט
 523 (א)520 291 203 195 15| 149 9
527-8 

 (ד)112 106 51 30 (באז) רימידאלו ןיקמויט
9 167 170 172 

 336 1 ןיקמויט
 155 ץוחה רש ,וקסלוטיט
 13  הבוהא (יקסני'צלוט) לט

6% 
 11/-2 64 61 4+ םוחנ (יקסני'צלוט) לט

 191 -- (ב)192 187 179 16 151 9
 512-5 372 370 36!  (א)208 6
 336--40 534 522-3 - (ד ,ג ,0

 178 רזעילא  (הירא-ןב) קינתילט
 597 = .מ םיובננט
 231 = רזיוהננט
 171 97 94 השמ ןאמרפט
 454 47 .ל גרבנטכארט
 415 131 81 73 46 (א)32 19/ םייל גרבנטכארט
 205 = .א טיורבנטכארט
 (א)272 לארשי טיורבנטכארט
 (ג)520 'בג ביורט

 (ג ,א)600--1 | .ל ביורט
 (א)288 170 167 129 107 לארשי שּווירט
 28 ןורהא-השמ ןיניירט

31 )(2 

 (א)272  .פ רצינלוגאל
 (536)8 (,ד ,ג)520 'בג ןילדאי
 97 84 73 62 57 לאכימ ןו(ז)סניכאי

 565 :70--1  (ב)144 141--2 129 (ג ,א) 2

 115 יכדרמ יקסלופמאי

 100 .ש היקסלופמאי

 26 (א)32 לאומש יקסאי
0) 415 542 

 (א)552 הנח 'ץיבשוראי
 602 /(א)600 (ב)520 קחצי ןאשאי
 +ג)600 (ד)568 ךורב ןמקי'צשאי
 253 ןמרגנוי
 207 97  .ש הידידי
 (ב)68 89  ןימינב 'ץיבונוי
 (א)600 לטיג 'ץיבונוי

 453  הקאט ּוקסנוי
 36| 263 .צ רטסוי

 361 (ד)256 13  ךונח (ןייטשרג) ברוי
 597--8 472 הלשממ שאר ,יאלוקינ הגרוי
 (א)256 יבצ (םותי) םתוי

13| 60 58 6 



 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 265 קחצי 'ץיבוקני
 (536)8 (ד ,ג)520 הפי 'ץיבלקני

 504 החפשמה ,'ץיבלקני
 (ג)272 (יבוב רלדאסייו) בקעי רועסי

 13  באז יבוקעי
 (סילכארד) | יבוקעי

 (ג .ב)568 (2
 597 = 'בג ןוסבוקעי
 545  רודגיבא ןוסבוקעי
 429 (ב)80 לאימחרי הפי
 173 114 (ג)112 25 .ב בייל הפי

 126 רואינש ('ץיבוקציא) יקחצי
 292--3 לארשי ילאיתוקי

 361 255  לאקזחי ריקי
 164  ר"ד ,ןדרי
 591 420 95  ףסוי םותי

 (8א)536 (ג)520 לעי

 46 .מ קיראכ

 256--7 253 (א)240 237 234 |3 ןרהא ןהכ
2) 302 601 

 207 (.ס.ט.א) ןהכ
 448 130 126 97 90 םייח ןהכ
 123  היבוט ןהכ
 191 (ב)ופ2 ודפ 130 97 (א)32 ףסוי ןהכ

302 
 57 ףסוי .י ןהכ
 672 (ג)600 יכדרמ ןהכ
 129 (ג)נונ 97 (א)42 יבצ ןהכ

6) 318 604 

 362 260 (ו)256 הקבר (רדלַאוויג) ןהכ

 (ג)272 הנשוש ןהכ
 50!  םוחנ-לאומש יקסבונהכ
 61  יבצ וקנדולוכ
 190--(ב)192 179 43 קחצי (ןמרבליז) יפסכ

2 372 

 178 םהרבא (ןמפרוד) ירפכ
 312  לאכימ ירפכ

 (ד)256 דוד ץכ
 597 (ב)584 501 לאפר ץכ
 (ב)160 .ש ץכ
 240 לרב ןוסלנצכ
 הלשממ שאר ,ןורימ היטסירכ

 (584)1 507 275  .ב ןבתכ

48 

493 114 2 

 672 (ג)600 םייח יקסנובאל
 (א)600 היבוט רטכאל

3 

 602 (ח)584 101 לחר רטכאל
 597 (ג)112  .פ ןמרגנאל
 672 האל אדנאל
 (ה)256 םייח-לאומש אדנאל
 612 (ד)68 ןועמש אדנאל
 429 לשיפ טריוודנאל
 604 428 129 97 89 85 לאקזחי יודנאל
 (ב)160 ןאמדנאל
 371 181 106 ר"ד ,ןאמדנאל
 95 ברה ןאמדנאל
 28  לדירפ רדנאל
 321 23 םייח בל

 (ד,ג)520 514 209 לחר בל
0 

 596 (ד)584 בקעי (בבל) בובל
 (א)256 סחנפ ןזמל
 509 434 126 (ב)80 43 סחנפ בוטבל
 (ג)272 (ב)256 (השירג טנאווייל) יבצ איבל
 (ב)208 .ו (ךילרא) זונבל
 (ח)58 'בג ןונבל
 (ח)584 592 םייח ןונבל
 240 212 (ב)208--209 לאיחי (ןמסייו) ןונבל

 (א)600 2

 214 212 (ב)192 13 ןמחנ (גרבסייו) ןונבל
32 

 (א)272- .ב רגל
 104 97 תידוהי ןייטשניוול
 (א)536 (ד.ג)520 היסויל לטנוול
 (ב)568 לראק ןוטנוול

 (ג)600 (ד)552 'בג ןייטשנוול
 103 הרובד קיבוזול
 (ד)256 ףסוי קאווטּול

 187 טסנרא יול
 211 יול
 (ה)256 בקעי ןיול
 173 (ג)112  והירמש ןיול
 497 םהרבא ןוסניול
 372 192 באז זוסניול
 ךוניחה רש ,יאלוקינ ופול

 לוקיאנוב  148
 28  השירג .אירול
 313 299  םייח יאטיל-רזל
 20ז--8 205 (ב)112 67 םייח (רנרל) רואיל

212 

571 )% 

 669 %ו

 594 (ה.584)7 501 םוחנ ןוביל
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 (ב)208 .י (ןמלרפ) הנביל
 301 182 יבצ (ןמרביל) הנביל
 (א)600 והיעשי 'ץיבורביל
 (ב ,א)536 (ג)520 'בג ןוזרביל
 (ב ,א)600 ןורהא ןוזרביל
 183 .מ ץישוויל
 (ד)272  .ו לבייל
 672 / (ג ,א)600 585 חונ ןמרדייל
 446--1 לאומש ןמטכיל
 362 212  ךורב (יקסבוקניל) זיל
 491  .ב ןייטשנדניל
 (ב)256 החמש רדניל

 49 בג ןוספיל
 597 474 (ג)\12  הילדג ןוספיל
 (600)7  .ג ןיצפיל
 183 -. יקסבשיל
 597 .ש ןמטכל
 (ג /ב)256 ךורב גרבמל
 238 הנח (רנרל) ןדמל
 (ב)208 .י טרפמל
 58 56 51 49 (ב א)32 13 4 לאכימ ואדנל

 130--1 115 (ב)112 (ב)96 84 (א)80 0
453 425 417--9 362 203 19| 170 167 1 

 (ב)504 494 482--5 474--6 464--70 462 8
623--4 571 565--6 555--9 551 543 533 9 

668--9 654--9 

 (520)7 512 151 44 (ב ,א)32 םירמ ואדנל
%6)]) 

 129 (א)80 60 (ב ,א)32 ףסוי (רנרל) ןורל

 (א)272  .א רנרל
4 \15 362 417 6--474 9--478 

 672 (ג ,א)600 (א)176 השמ רנרל
 643--6 550 533 (ב)544 ןתנ רנרל
 (ג)600 הילופ (שרב) רנרל
 581 394 122 82 בקעי יקסני'צשל

 (א)272  קינלאגאמ
 (ב)208 = הינג 'ץירדָאמ
 141  [לאיזוע ברה] ריאמ

 362 274--5/ (א)176 (ב)160 .ר.א .ריאמ
 60 קיציא רגנאמ
 515 131 126 (ג)112 112 90 לאקזחי ןוזנאמ
 (ח)484 549 536 522--3 0

 635 113 הלשממה שאר ,וילוי וינאמ

 (א)288 .י סינאמ

 19  בקעי םיסאמ

 תומשה תמישר

 204 130 (ג)112 (ב)80 לדנמ סיסאמ
 533 (ב)504 476 טסנרַא ןוטראמ
 (ב)160 סיסאיראמ
 55-17  ןתנ קראמ
 (ג)272- .בא סוכראמ
 (ב ,א)536 (ד ,ג)520 יקסנאינראמ
 533 164 164 121 (ג)112 םהרבא ן"שבמ

5656 594 598 
 259 256--1 (א)176 171 ףסוי (ץיש) ןגמ

302 
 לאכימ (ןמבורג) ןגמ
 59% טשראקוב ,ןיזנגמ
 (ב)208 .ט (קינליטסופ) ירבדמ
 672 (א)600 ךורב קינדמ
 (ד)552 = דוד ןאילי'זומ
 130 85 בקעי קאינטומ
 218  הירא רדנומ

362 195 1 

 (ג)272 .ח ןאירדנּומ
 מוסברג  207

 274 = קינ'צומ
 425 136 130 123 (ב)80 לאקזחי קינ'צומ
 114 51 | ואיל ןיקצומ

 מוראראָסקוּ  49 647
 336 184--5 = רו'גיימ ,סירומ
 (ילאשימ האר) בוד יקסנישומ
 (ד,ג)520 514 13 םירמ (ןיבר) ןוזנשומ
6 

 30 םקעי ה"אומ
 278 37 = (ןואל) הירא יחרזמ
 503  סחנפ יקסבוקטסאימ
 608 (א)600 [אנקל] א  קינאדיימ
 305 13  הילמע (יניילג) קינאדיימ

 (ב)520 507 501 322 163 40 24 והילא סוטיימ
0 7(600) 676 

 (256)1 דוד סוטיימ

 321 23 .י סוטיימ

 362 256--1  רמוז ןומיימ

 166 65 61 59 13 4 .י.ב (ינבוחוד) ילכימ
 682 (600)7 594 590 362 (א)272 ָ(6

 17: (ג)112 (ב)80 68 59 לרב םורגלימ
 276 (א)256 (א) 6

 672 = הנח ארירש-ןמלימ
 582  קחצי ןייטשלימ

 452 השמ ןייטשלימ
 (ב)256 ןומימ

 (ןמשיפ האר) .ל.י ןומימ



 היבאראסיב

 מינץ  96
 ץוהה רש ,יטארטסיא ּוקסַאצימ
 468--9 ץוחה רש ,וקסָאנורימ
 362 230 208 13 בוד ילאשימ
 362 205 13 סחנפ (תרשמ) ירושימ
 203--4 43 40 38 (א)32 השמ (רטכש) רשימ

468-9 

452-3 
 672  ןמלז םהרבא דומלמ
 (א)520 362 208 השמ דומלמ
 (ג ,א)600--1 המלש דומלמ

 211  והילא ןוסלדנמ
 13 ארזע ןוסלדנמ
 ()176 ילאינמ
 (536)8 ד ,ג)520 514  הכרב ןמרסמ
 170--1 דוד (לגיפש) ינארמ
 362 255--(א)56 אנקלא תילגרמ
 (א)536 הסדה תילגרמ
 362 274 171  בקעי תילגרמ
 454 167 46--1 סחנפ תילגרמ
 584--5 97 85  והילא (םואבנזור) זורמ
 (ב)208 (ג ,ב)112- לאומש ןילרמ
 604 = ,רי ןייטשלמרמ
 511  [םהרבא] ףסוי קרמ
 (א)272 = .ד 'ץיבוקרמ
 362 256--1 235-6 85 באז ישמ

 561 554 ךוניחה רש ,וקסלּוגָאנ

 448  ןוי ּוקסארגָאב
 (ד)272 ןואיל ּורגָאנ

 362 249 והילא (יקצו'ציב) רואנ
 681 604 (ז)584  .ז םיקאנ
 306 זבואר (טלוויונ) טבג
 57| 238 97 85 82  הירא (רגניטכיל) ריה
 (ב)256 .ח ןמלדונ
 527 = .ד יקסבוקאוווג
 (ג,א)600 (ה)568 השמ הטונ
 (ד ,ג)520 514 100  לחר (רניזריק) הטוב
 672  (ג ,א)600 (ה)568% 6

 429 רשא בוטונ
 (ןורהא-ןב האר) קחצי םיובנסונ
 (א)96 37 סכאמ ואדרונ
 362 253 ץרפ (רטפלס) רטג
 507 'ץידייב
 321 97 85 23 םהרבא םיובנסיג
 103-4  המימי םיובנסיצ

 היתוכרעמב תידוהיה

 146 (ב)144 לאקזחי בונסינ

 133 ינשה יאלוקינ

 28 םוחנ (סיקלאפר) רינ

 (א)272 .א יקסבורימנ

 130 126--7 םהרבא יקסבורימנ

 104 .פ היקסבורימנ

 543 533 (א)504 303 278 37 בקעי רבורימנ
499 

 (א)568 (ד ,ג)520 היזוב (ןמדירפ) ינמענ
5% 

 361 ךורב (ןמרקוצ) ינמענ

 362 256--א (ב)160 לטפש (ןמרקוצ) ינמענ

 55  [ןאמאר ס"ש] המלש ןאמאלס
 362 (ב)256 256 לארשי טמאס

 (ב)192  .ז היקסבונימאס
 452 (א)112 49  .י 'ץיבָאלינאס

 149 129 (א)112 והיתתמ לגס

 13 הבהז ןמשיפ-לובוס

 (ב)552 (ב ,א)536 (ג)520 הקניח ןמלבוס

 217  בולטוס

 61 57 (ןאמרה) ןושרג טַאווס

 304 הטיירנה דלוס

 543 ףלודא: ןומולוס

 ()160 | .י 'ץיבונאטלוס

 217  רפוס

 (א)112 110-113 82 37 םוחנ בולוקוס
3 1409 173 445 464 5--594 

 69  .ש יקסבולוקוס
 591 26  ריאמ ץֶאראטס
 (א)536 (ג)520 הרש ץֶאראטס
 471 457 448 445 ןיטנאטסנוק הרָאטס
 (256)7 החמש ראילוטס
 301 רכששי בוקטיס

 סיימון  יוליוס  16--115
 362 210 (ב)208 בוד (יקסבוקטינס) יניס
 (ב)208 .ח (ןמקויד) יניס
 30  ןמחנ"השמ ןיקריס
 591  ףסוי-לארשי סיקריס
 672 .ש יקסדובולס

 26  הדוהי יקצולס
 45 425 134 76 46--7 השמ יקצולס
 183  .ב יופילס
 (רטנ האר) ץרפ רטפלס
 (א)288 .א יקסבוקלס
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 202 טרברה לאומס

 363 267 סחנפ ןוקימס

 (א)536 (ד ,ג)520 514 .ש דראפס

 ספיבק  274

 (א)600 .ל קביפס

 129 113 109--10 107 (ב)96 61 ףסוי ריפס
1 170 

 (א)552 לחר ,הכלמ (רקנייצ) רוטקפס
 191  יכדרמ רוטקפס
 502  ןמלק רוטקפס
 (ב)80 דד 61 58 28 19 13  לארשי יקסריווקס
 117 115 (ג ,א)112 107 97 (ב)96 858 2
9 2--131 2--141 149 151 155 71--170 
 445 425 420 418 (ב)240 234--5 205 7
 593 571 565--6 (א)520 515 470--1 3

 267 יקסבורומוקס
 593 571 565--6 (א)520 515 470--1 3

 103 'בג היקסבורומוקס

 (א)272 = .מ ייקס
 (ג)212 = ןונמא ראילקס
 (ד ,ב)272 לבבורז (ראילקס) רקס

 סקרישוריאנו,  גנראל  121
 (א)600 249 הרפש (יפסכ) קינרברס
 (ח)568 בוקינרברס

 363 (א)256 (ד)240 240 לאכימ דבוע
 (ב)32 בקעי | (ויוהנייטש) רוצימע

8() 566 672 
 208 (ג)112 66 61 58 יבצ (ןמרקא) ינורקע
 593 331 (א)256 (א) 4

0 

 452 (ימשר בר) ףסוי סיגאפ
 105 96--7 94 90 (ב)80 69 ףסוי סיגאפ
 597  ר"ד ,ןמרַאוואפ
 460 33 הרוילטַאפ

 49| .ש יקסנאלאפ
 551 459--60 דוד קילאפ

 פּאסטאָר,  149
 205 י קַאפ
 (א)536 (ג)520 'בג ןמלקַאּפ
 (ג)272  .ז ןיּברָאּפ

 (א)288 .א רשאפ
 26 והיעשי רנזבפ
 ןח המלש ץֶאיאגדופ

 פודולסקי  523
 (ב)536 (ד)520 היגולוכיספל 'פורפ ,הגו'זופ
 (ד)520  םונורגא ,הגו'זופ

 תומשה תמישר

 47 = .ז יקסננזופ
 (א)ו76 .ש קיטופ
 60 דוד רַאונילופ

 פולינובסקי  97
 130 117 (ג ,א)11ב 109 םהרבא יקסבוקנילופ

5 167 170 425 428 
 (ב)144 126 97 94 90 יתבש יקסבוקנילופ
 103-4 היח היקסבוקנילופ
 91  םהרבא ןמקילופ
 (ד)272 = לטיג ןמקילופ
 502  ןמחנ קו'צשילופ
 (ב)144 .מ ןאטסופ
 178 56--9 43 40 (ב)32 28 26 השמ ןאטסופ

1 416 509 
 (ב)552  (ב ,א)536 (ג)520 השאד קסופ
 596 עשוהי קסופ
 50 לארנג ,'ץיבופופ
 460 ירוד 'ץיבופופ

 203  [.ב] סקופ
 363 244  (קי'צנומ) םייח סקופ

 פורישקאָביץ'  133
 363 219 274 (א)272 לארשי ןמרופ
 591 ררופ
 306 13 הביר (יאני) ררופ
 (ב)520 511 163  םירפא תרופ
 35| 278 ץוחה רש  ,ןָאנמוק-וקסַארטפ
 561  ךוניחה רש ,'ץיבורטפ
 (ד)600 594 (א)176 יסאי ,הקשורטפ
 (ב)529 490 (א)176 .1 ןמלדיפ
 (ב ,א)536 (ד ,ג)520 הנח רטיפ
 612 /(א)600 585 571 85 קחצי רטיפ
 597 | .א ןייטשרַָאייפ
 363 240 234 231 170 84 69 = םייח ןיגייפ
 147--8 115 (ב)112 קחצי לדייפ
 205--6  .ח םיובנייפ
 42  ןורהא ןורבנייפ
 (ב)256 היזוב דלוגנייפ
 130 125--7 123 רדנסכלא ןייטשנייפ
 (ב)536 (א)208 200 רלדנהכיפ
 (א)272 (ובייל) הירא ןמכיפ
 515-512 322 16 15| 63 60 בקעי ןמכיפ

 593 538--9 (ב)536 5 (0
 462 452--6 417 389--90 םלהליו ןמרדליפ

3 53 50--548 
 544 121 117 ןאמרה חיטניפ



 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 372 (ש) סילניפ

 182 ןד סניפ

 (600)7 143 129 124--6 121 יאמש יקסניפ

 434 126 רכששי יקסב'צניפ
 61  השמ יקסב'צניפ
 (256)1  ןויצ"ןב ןייטשלקניפ
 (ד)272  המויז ןייטשלקניפ
 244 (ד)240 240 238 ףסוי ןייטשלקניפ

 363 474 (א)272 268 (ו ,6
 (256)1 קחצי (רהוז) ןייטשלקניפ
 604 448 126 קחצי ןייטשלקניפ
 556 549--50 546/ (ב)504 15- בקעי רניטסיפ

6501 
 240 (א)176 (ב)|60 126 13 דוד בורטסיפ

0 429 434 1(584) 
 (ב)160 .ס בורטסיפ

 (ד)272  יסוי ןמקיפ

 61  .ש רקיפ

 (ב)144 ןייטשיפ

 (הרוש) רדנסכלא ןמשיפ
0 363 

 (144)8 (ד)112 = .בג (ןומימ) ןמשיפ

 174 165--6 (ב)166 125  .ל.י (ןומימ) ןמשיפ
 (א)536 (ד ,ג)520 הילופ ןמשיפ

 פישקו  372
 557 555 533 (ב)504 476 462 419 ףסוי רשיפ

9 669 

 205 97 77  ףסוי (לאירא) רשיפ

 (א)600 (ג ,ב)568 השמ רשיפ
 534 452  ןומולוס רשיפ

 490 474--5 471 462--3 419 רודואית רשיפ
 669 663--5 559 555 533 (ב ,א)504 4

 133 הוואלפ

 102  הינאפ רוסקַאלפ
 565 363 (ב)256 244--5 13 4 = ןתנ (לדירפ) דלפ
 490 (ןיטוח) ןמדלפ

 101 'בג ןמדלפ

 13 והילא ןמדלפ

 208 (ינומ) לאונמע ןמדלפ
 100 םירמ ןייטשדלפ
 49  ןויצ-ןב רלדנהלפ
 (א)536 (ד ,ג)520 הכלמ םולפ
 (ב)520 היליתוא רלפ
 (א)112 (ג)96 ןמלז ןיקדארפ

4() 151 205 

 363 210 (ב)208 יכדרמ קנארפ

 240 230 (ב) 221

129 (8 

-( 

 133 48 ךלמה ,דנאנידרפ
 672  לאומש יקסנא'זורפ
 (ג)600 .ל קו'צמיורפ
 (ב)192  .ג ןיקמורפ
 363 220 218 214 212 (ב)192 | .י ןיקמורפ

 255 253  .א ספורפ
 146 (ב)144 והילא ןמדירפ

 549 = (דנוב) ןמדירפ
 527  בובל"ןמדירפ
 64 61--2  (קידנמ) לדנמ ןמדירפ
 50 = [םייח] קניירפ
 429  ןמרמירפ
 (ג)272 .ז סאפירפ
 (272)8/ שירפ
 (א)176 59 .ש שירפ

 313 ר"ד ,לרפ
 (הירוב)בוד רטומלרפ
 212 = (ב)208 6
 363 259 (ו ,%6

 (ב)192 171 (0
4 217-8 220 

 (א)600 (ח)584 'בג ןייטשלרפ
 363 230 עשוהי ןוסנרפ
 26 .מ.א לקנרפ

 84  .ל לקנרפ

 178 רכששי קינוואראצ
 103-4 100 הנשוש הלקו'צ
 45-6 ךורב ןמרקוצ
 672 (א)568 (הניז) לסיז ןמרקוצ
 178 (ב)176/ .נ ןמרקוצ
 (ב)160 1.  ןמרקוצ

 (א)536 (ד ,ג)520 לחר ןמרקוצ

 363 261 השמ (רצינש)רוצ

 (ד)272  .ז רלקוי'צ
 97  יכדרמ גנירמיצ
 142 39  םייח סירפיצ
 466 טנמאלראפה ר"וי .פופ-ואי'צי'צ
 68 50 47 43 38--9 בייל-הדוהי ןוסלריצ
 133--5 125 12! 112 89 81 (ב)800 6
140-2 162--159 266 9--327 8--415 420 
7 3--432 447 7--452 461 470 6--472 
 543 533--5 503--(א)504 501 494 490--1
5 559 5--554 562 2--591 5--594 8--625 
3 4--651 662 667 

 672 /(א)600 (ג)112 = [קחצי] רזעלא סיסצ
 363 189 םייח סיסצ
 126 דוד יקסניבר'צ
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 (א)272  .צ (ץבוק) יקצאזבאק
 597 .א ןאגאק
 (א)272  .בא יקסנאשואק
 147  ירוי ןיגולאק
 429  ןמכילאק
 (ב)208- .ס ןייטשכילאק
 302  דנאמרא ּוקסָאנילק
 672  יכדרמ רבנילאק
 363 13  ךורב (רקנימאק) ןימאק
 (ד--ג)272  .ז (רקנימאק) ןימאק

 (ד)256 םלושמ ןימאק
 28  הד'זָאידאג דלפנירג--ץאשגינַאק
 604  לארנג ,וקסלו'צנאק
 471 434 דוד יקצבילפאק
 (ב)520 510  ןנחוי יקצבילפאק
 91--2 רגראק
 102 97 89  הניד לוראק
 423 302 280 276 127 92 ךלמה ,לוראק
3 0 

 קארסקי  209 596
 543 533 (ב)504 462 452 449 הירוה פראק
 129  .ב ןיפראק
 (א)252 = הרָאיו היקסבַא'צראק
 429 קראק
 (600)7 לאירזע תהק
 461--2 לארנג ,הדנאוק
 679 583 565 (א)520 .מ בונאלבוק
 492--3 485 302 92 = וילָאגרוק ונאירדוק
 46 .ש יקסראוויק

 קוזה  113 133 451 484 3--492
 171  (א)ן60 89 68 61 59 ריאמ קיטוק

 594 490 363 316 276 259 (ו)255 (6
 (ד ,0

 (א)176 171 (ב)160 130 לאכימ ראילטוק
4 

 (ג)240 234 85-6 67 64 61 בקעי רשטוק
 589--90 (ח ,ה ,ד)584 583 571 565 8
 681--2 601 (ג)600 0

 211 םהרבא ןמפיוק
 604 .י ןמפיוק
 62  .פ בָאילוק
 (א)176 (ג)112 השמ רקלוק
 103 'בג היקסבוראמוק
 (ב)224 211 דוד יקסבוראמוק
 56| 556 465-6 ךוניחה רש ,וקסקאטסוק

654-9 668 

 תומשה תמישר

 147 145 ןוי ןיטסוק

 (ד)256 םהרבא ןמלפוק

 597 593 68 65 61 בייל ןייטשרפּוק
 681--2 607--8 604  (ד ,א)600-1

 601  ןייטשפוק

 (112)8 (ב)96 קחצי יצוק
 298 141 122 ברה ,קוק
 61  םהרבא קינלארוק
 179 151 131 60 58 רשא קינלארוק

02 195 363 6--415 
 130 97 םהרבא ןרוק
 112 96 94 90 89 68 61 59 30 קחצי ורוק

 171 (ב)160 153 147-8 133 130 7
6) 1(256) 303 1--490 / 604 

 97 הרש ןרוק
 543  וקנאי לנרוק
 (ב)208 הדירפ היקצינשוק
 363 255--(א)256 לאומש רינשוק
 97 (ג)96 90 (ב)80 73 המלש יקסראנייק
 103--4 97 (ג ,ב)96 הרש יקסראנייק
 (ג,/א)600 597 (ב)584--5 המלש קינמיליק
58 

 (ג)520 514 היסוג (סילכארד) יקסיליק
 (584)1 510--11 דוד דלפלמיק

 קיסיליובה  523
 218  יכדרמ רסיק
 (א)272  .א יקסנ'צרפיק
 1% לנולוק ,שיק
 103 101  .א היקסבונישיק
 363 274 (א)272 259 הדוהי ריוואלק
 322 25  ףסוי רנזיולק

 100 עבשילא רגילק

 (ב)520 ףסוי רגילק
 460 457 לראק רגילק

 311 309 תור רגילק
 221 | .מ ןיילק

 363  רזעילא גרבניילק
 336 185 155 השמ ןמניילק
 434 (ג)112/ םייל רניילק

 (א)128 (א)112 109--10 (ג)96 בוד רקמילק
0 59 

 129 106 61 57 והיעשי בונילק
 211  .ב רנפלק
 153 םהרבא ינימק
 293 18% יטירבה לוסנוקה ,ןורמק



 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 46-7  .ש ץאשגינק
 220 211 172--4 (א)80 43 28 רזעילא ןלפק
 104 97 91--3  רתסא ןלפק
 263 (ב)256 208 עשוהי ןלפק
 183 .א ןוסלנצק

 548 .ל טאמק'צק
 217 = זוארק
 (ד)212  קשאה לָארְק
 (256)8 קויסארק
 490 (א)256 ןורהא קויסארק
 597 363 229  לאיחי קויסארק
 597 )568 השמ  קויסארק
 (ח)588 לשיפ קויסארק
 135-6 מ קחצי קי'צשליסארק
 26 .' יקסנַאשונסארק
 275  .מ לזיירק

 28 ריאמ ןיניירק
 קרימסקי  429

 596 יבצ סרוקנרק

 (א)522 512 (הנומא) הרָאיו היאקסבָא'צרק

 (ג)520 בג רבובאר

 (ג)272 249 השמ (יקסנאילּודאר) יאדאר
34 

 (256)1 .ב יקסנאילודאר

 (ח)584 הבוט יקסנאילּודאר

 69 .י יקסנאילודאר

 4 (ד ,ג)568 םוחנ יקסנאילודאר
0)ָ 602 672 

 598 ורטומ-ּוקסלודאר

 (ב ,א)536(ג)520 רתסא יקצבושודאר
 28 םהרבא יקצווַאר
 364 (א)272 (ב)160 90 קחצי ךאטַאר

8)ָ 2(600) 6012 
 508 415 .א 'ץיבוניבר
 85 68 61 58-9  (.ר.א) רסיא 'ץיבוניבר

 153 151 143 135 133 (ב)112 97 93 91 8
 234 214  (ב)208 (א)176 170-1 (0

 601 565 0( 256)1( 
 (272)8  .ז 'ץיבוניבר
 521--2 203--4 163  יטומ 'ץיבוניבר
 61  םייח ןוזניבר
 (א)112 109 107 (ג)96 61 44 דוד יקסלבר

 522--3 (א)520 505 (א)144 130-- )8
7 531 533 535 584 

 33 185 .ח.י יקצינבר

 596 2 יאדר
 429  םיִפָאי יקסווַאשאבור
 484 רופיקינ ובור
 596 (584)1 בקעי ןייטשניבור
 364 (ג)272 |3 הבוהא (רקביקפיל) קינדור
 (ב)520 ךואבנזור
 101 בג םיובנזור
 146 (ב)144 םהרבא םולבנזור
 101 'בג טילבנזור
 (ד)256 גרבנזור
 594 הרושימיט ,ר"ד גרבנזור
 191--6 189 187 182 179 קחצי גרבנזור

4 67 370 372 

 97 לארשי גרבנזור

 669 .ש גרבנזור

 84--5 81--2 (ב)80 77 73 החמש גרבנזור
 (ב)208 (ג)112 97 8

 121 (ג)112 97 90 81 לאומש טפואהנזור
2 428 7--445 449 463 471 490 519 
0)ָ 3--522 531 6--535 538 543 549 
4 7--556 564 71--569 585 594 598 

 149  היתב לאטנזור
 (ד)584 502 [והילדג] לאטנזור
 (א)80 68 64-5 62 60 57  ןמלז לאטנזור

1-2 90 93-4 7--96 111 112 126 130 
 203--4 180 (א)176 171 (ב)160 151 149 7
 565 527--8 (א)520--21 489--9| 483 71
 606--7 (ד ,ג)600 588 71

 364 249 רכששי לאטנזור
 597 = .ג לוטנזור
 (א)600 (ח)584 באז ,'בג ןייפנזור
 593 [רדנסכלא] דלפנזור

 425 89/84 81 (ב)80 49 46 באז דלפנזור
 רוזנשטוק  195

 490 [פיליפ] ןייטשנזור
 104 97  היליצ ךוארטשנזור
 (ב)256 הינומ ןייטשטור
 597 | .ב ןמזיור
 597 .א טיור
 (ב)520 .פ ןמטיור
 (א)272  .ל ןמטיור
 89--90 84 81--2 69 60 46 .מ םוחנ ןמטיור

3 97 131 151 9--158 274 415 425 

 (ו ,א)256 208 (א)176 (א)160 םחנמ ללור
8 27%4 364 

 364 (ד)272 90 םולש ('ץיבוטנר) ןנור

 364 256 יכדרמ (ןיזרב) ןיזר
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 (ב)208 דוד וקשור
 364 354 בקעי קינזר
 508--9  קחצי .בוקינזר
 (ג ,ב)568 יבצ בוקאביר
 (7ד)600 | .ש.י סילביר
 149 81 בקעי סילביר
 240 לזיר

 (ח)568 565 535 521 508--9 501  בקעי לדייר
 95  והיעשי רכייר
 (ב)520 .אגרש רכייר
 (א)176 [לשנא] סייר
 533 (ב)504 483 476 דרפנאמ רפייר
 672 = ףלוו בוליר
 (ה)568 508  [פיסוא] .י סיר
 594  .י רלפסיר
 205 (ב)144 39  קחצי ןאמספיר
 (ח)584  (ג)552/(ב .א)536 (ג)520 הוח רטכר
0 

 146 דוד זמר
 97 עבשילא (יקסרבט) ץיבוטנר

 192 187 27 |3 א (רפיצנצ) ילאפר

 178 לרב רוטפר
 364 197 13 יכדרמ (ןמרַאייפ) יפשר

 (ב)28 .י ןאבמאש
 64 | .מ ןיריפאש
 69 .מ דנאראש
 516 504 .י ןמרַאש
 364 256--7 13 בקעי ףראש
 (ב)208 .ש ףרַאש
 515 497 יבצ ןייטשפראש
 (ד ,א)600 (ג)568 (ג)552 הצנייש דייבש
 (א)272 (ב)256 הנח ימדש
 364 256-7  םחנמ ימדש
 (ג)112 85 (א)80 42 40 'א 32 קחצי ץראווש

 521 508--9 364 317 294 (ב)192 179 1
 678 (א)600 585 583 570--1 538 5356

 (א)176 .מ ץראווש
 (ב)552 (ב)32 הדירפ (ןמדירפ) ץראווש
4 

 110 4 יבצ ץראווש
 110  לחר ץראווש

 (א)272 ןמצראווש
 (א)272 (ב)160 .ב ןמצראווש
 (א)520 100 49 (א)48 הרובד ןמצראווש
 (ב)160 .ה ןמצראווש

 תומשה תמישר

 לאכימ ןמצראווש
9 167 170 

 (568)1 566 521 508--9 178 יבצ ןמצראווש
0 60 

 47 השמ טחוש
 240 הרמת 'ץיבוטחוש
 (א)32 יכדרמ ןמטחוש
4 

 10 .ר רפוש
 (ב)520--1  רדנסכלא רוש

 (568)7 (ב)536 (ג)520 514 הינמ רוש
 448 267  ןומולוס רוש
 132-3 129 109 107 58 43 םייח ררוש
0 183 186 2--190 223 224 35--332 
4 370-2 417 

 364 (ב)256 240 237 השמ ינשוש
 364 256--(א) יבצ (ןמצראווש) ירוחש
 604 130 ןושרג ןמרַאטש
 (ח)58 לדוי ןמטוטש
 517  רזעילא .גרבנייטש
 (א)584 135 107  הדוהי גרבנייטש
 (א)536 (ד ,ג)520 הכלמ גרבנייטש
 431--2 426--8 266 125  לראק גרבנייטש
 (א)272 .ש גרבנייטש
 579 61 רזעילא ןמנייטש

 (א)536 (ד ,ג)520 האל רנייטש

 211 ןורהא לפיטש
 207 ריטש
 (ג)272 .ש רסאוומורטש
 533 (א)504 471 456 452 449 ףלודא ןרטש

2 |--9/.550--646 
 511  ןמרה גרבנרטש
 93-6 (ב)48 יול גרבנרטש

 47| 17] 130 (א) 8
 (600)8 ריאמ גרבנרטש
 (ד)272 = .ש בילנרטש
 672 (א)568 לאומש סישנרטש

 253 בקעי רביש

 (ה)256 החמש רביש
 672 הרש ןייש
 508 ,מ 'ץיִבָאקייש
 97 73 (א)32 יכדרמ ןמכיש
 527 149 8| .מ טַארקדליש
 97 4-9% לארשי טוארקדליש
 133  .י (יובוכאילש) חוליש
 133 קעמיש

 (ב)128 (ד)112 109 106 51

535 130 )2 

 126 (א)2
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 (ב ,א)536 (ג)520 'בג רדניש

 (ב)256 ףסוי רדניש

 129 106 57 .ב ףסוי ןמטכש

 214 212 (ב)192 [היזיא ןהכ] לארשי ןמטכש
 362 224 222 לוד

 508 43 םיחא רטכש
 (ב)520 עבש-תב רטכש
 593 (ה)568 240 (ב)192 13 הרובד רטכש

 (ב)520 הטנא'ז רטכש
 (ד)256 לארשי רטכש
 (רשימ האר) השמ רטכש
 249 49 47 יבצ רטכש
 170--1 155 84 81--2 58 ןושמש רטכש

2) 203 4--213 217 26--222 30--229 
 425 364 274 (ב)256 240--1 237--8 4

 (ב)144 13 הביר ןמרבליז רטכש
 596 םהרבא ןמרטכש
 (א)48 יבצ ןמרטכש
 (ג)552 הקבר ןמפאלש
 (א)128 לאיחי ןמפאלש
 209 133--34 םכילע--םולש
 364 256 .ד ןומולש
 (ד ,ג)272 = .ד  רגניזלש
 429  .מ.י ןיאיילש
 256 וטוא ןומלש
 133 בוקאמש
 364 276 274 171--(א)ד2 ןנחלא ימש

 שניאורסון  429
 (ד ,ג)520 514 המוילב ןוסרואינש

 (ח)584 (2
 61 ינב רדיינש
 (ב)144  .י רדיינש
 364 218 214 .י רדיינש
 364 (א)272 263--4 13 םהרבא (שריה) רינש

6 

 218 | .י ןמקנש
 (ד)272 = אולימ רנכאפש
 (א)552 (ב)536 (ג)520  המוילב ןאפש
 101  'בג לגיפש

 שפירא  256)7(
 91-94 ןורהא אריפש
 (קיזייא) רדנסכלא אריפש
 97 95 = .ש אריפש
 212 205--6 (ב)192 192 67 לאומש אריפש

4 224 364 

 132 באז (רשנ ,ןייטשנייפ) רפש
 364 256--(א) 1

 321 גרברפש

 174 165 (ב)160 ףסוי קאצנירפש

 103 100 (ב)96 לחר ןיצנירפש

 240 237--8 84--5 13  בוד (רסיג) רירפש
 565 364 (ב)256 243--4 (0

 (ד ,ג)520 ץש
 364 255--6  ןימינב (ןמצראווש) ןורש
 508 77 73 42 (א)132 קחצי (ןמביירש) ירש
 (ב ,א)32 ןבואר (ןמביירש) ירש
 364 (ב)256 238 218 םוחנ ןמביירש
 73 ןאבמרש
 146 .מ קותרש
 364 256 היזוב (ןמטוטש) ליתש

 (ג)58\ 9

222 5 

 591 בג ןיקרמות

 556 554 501  (ג)112 והיעשי ןיקרמות
8 597 

 590 (584)1 םייח זרות

 446--7  ןאיטסבס ּוקסרודואית

 148 145--6 (ב)144  בקעי ישורית

 191-(ב)192 180 ןמהנ (ןהכ) | ןוידרת

 364--5 (א()8
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 םיבושי .ב

 246 84 טשַאניזוא
 408 רפכ--'ץאטוא
 404 טשַאנאלוא

 אולישקאן  84 402
 246 228 (א)144 131 118 94 83 19 ןָאגנוא

 (ב)600 (ד)552 436 433 43! 5
 אוניצקאן  84

 אונישקאן  402
 408 118 הצינקוא
 306 270 119 116 ַאראמ -- הידארוא
 174 172 118/94 91 83 49 47 31 19 בויהרוא

 228 209--10 (ב)208 192 180 178 (%6
6 270 391 2--401 410 420 4--431 447 
 (ב)600 (ב)568 486 482 479 476 455 3

 283 י"א ,השוא
 246 228 177--8 (ב)176 118 83 49 יקאטא

 (ב)600 431 408 0
 איזבאַשט  84 402

 131 118 102 94 91 83 47 31 19  ליאמזיא
8 246 295 301 391 401 403 420-410 
 (ב)600 486--7 482 479 431-4

 402 הבוקאסיא
 אירקוּטסק  57

 283 י"א ,אבא-ינולא

 אלכסאנדראָן  84 228 405 431
 402 ראדַא'צלא
 133  ס"צוה ,םדרטסמא
 118 102 94 91 86 83 47 3] 26 ןמרקא

 309 295 246 228 178 (ב)176 174 (8
1 401 404 410 420 4--431 450 9--478 
 (ב)600/(ג)584 (א)568 501 485--5 2

 504 433 431-404 131 118 102 94 65 זיצרא
8)ָ 2(600) 

 40 ןינאב
 באלאטינה  405

 באלאצ'אנה  421
 102 9--5 86 83 (ב)80 49 47 31 19 ץלַאב

 246 228 200 180 172-4 131 118 (ג)ג2
91 401 405 410 419-21 9--428 4--431 
7 450 4--452 472 474 479-476 2--481 
 (ב)600 596 (ח ,568)1 (ג)552 6

 312 = (למנ) קי'צלאב

]704[ 

 91 86 83 51 49 (א)48 47 31 19 רָאדנָאב
 228 178 174 172 131 118 103 (ב)128 4
6 254 391 401 406 410 420 31--429 
4 449 6--475 479 482 8--485 491 
 (ב)600 (584)1 (8

 485 ּואקאב
 404/84 הניזָארָאב

 בוגאז  308-309
 בוטושאן  131 521 523

 266 208 ןאקויוב
 420 403 390 246 118 102 83 33 דארגלוב

 (ב)600 1
 207 193 185 181 124 117 88 61 טשראקוב

 (7ד)600 523 423 421 248 244 221
 423 420 415 40\ 397--9 392 389 הניבוקוב

4801 491 50--547 
 469--70 421--2 .השרוב
 (ב)600 433 431 420 409 228 83 הילקאמייב
 431 420 404 246 228 118 94 83 ה'צמארייב

43 
 20+-4 | 188 83 הרשכה"תווח ,ןָא'ציליב

341 285 229 223 220 210-4 
 423 419--20 389--410 היבאראסיב
 189 דאלריב
 197  ןרוא תיב

 בית"שאן  275
 בראוויצ'ה  19 83 228 246 402

 בראילה  187 521
 בראנישטיה  405

 118 106 102 94 83 (ב)32 26 19 ןא'צירב
 (ב)552 436 433 420 407 246 228 (ד8
 (ב)600 (א)8

 246 192 180 118 (ד)112 83 48 הבי'צירב
 (ב)600 (ה)568 420 408 306 5

 19|-4 189 185--7 181 179 124 ץאלאג
9 245 250 265 268 285 295 336 421 485 
1 523 

 גבעת-חיים  283
 הניבלאג--הרּוג

 גלודאָן  405
406 4 

 405 יקָאוו"לּונאד

 84  ןאבאראד
 402 ּוָאנָארַאד
 275 219 'א הינגד



 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 246 228 180 178 (ב)176 118 83 ןָאבורבמוד
49718 

 408 270 228 118 94 84 ןַאשודנוד
 586--7 (א)584 104 הרטאוו"הנרוד
 206 הבוקשיד
 283  (ץוביק) הילד
 283 264 (ץוביק) ןד
 408 118 84 היקורד

 433 409 156 83 טשַא'צנאה
 (ח)256 הרשכה-תווח ,גַאצאה

218-9. 

 האַרטופ  84 402
 האַרלוי  131

 408 246 228 118 102 83 בוקשאר--דאו
 ואליה--לוי--וולאד  83 118 228 405

 409 84 טשַאראזראו
 189 180 (א)128 118 102 83 49  ןָא'זּוטרָאו

 (ב)600 (ב)552 497 433 431 408 246 8
 וואמה  421

 וולונטירובקה  84 94 246 401 431
 וולצ'ינאֶץ  409

 403 84 = בוקליו
 ולאדאֶן  246

 ולאדיצ'אָן  246

268 263-4 

 228 8 ןַָא'צירבאז
 265 הרשכה תווח ,הנוואטסאז
 238 236 ןא'זוראז
 (ב)552 433 420 408 306 246 118 83 הצירּוגז

 (ב)600 ָ(4

 246 86 ּוָאד'זאח
 17ד 58  בוקראח
 141 113 ןורבח
 94 86 83 49 47 (ב)32 31 26 19-20 ןיטוח

 407 401 391 295 246 228 (ד)128 118 6
0 420 4--431 437 4--453 476 9--478 
 (ב)600 (א)568 486 2

 405 = ןאיד'זיח
 חניתה  283

 חרסון  1--30

 420 404 246 118 102 83 77 ראנובראטאט
 (ב)552 488 433 1

 433 431 402 246 228 102 83 19 טשָאנָאלַאט

 431 406 זאמלאט

 19 בובמאט

15 

 431 406 84 הילקאראט
 404 246 228 (ג)128 118 102 83 הניטוראט

 (ב)600 (ד)584 521 488 433 31
 טאשליק  84

 404 246 84 הלזוט
 84 ץיבורופוט

 טיראספול  31
 250 = שרומ-ּוגריט
 469 421 = סומורפ"וגריט
 408 228 118 84 הבונריט

 283 יבצ-תריט

 401 397--9 392 389 301 215 הינאווליסנארט
5 20--419 423 423 1--480 491 533 548 

 246 טשַאפורט

 193--4 (א)144 118 94 83 48 3+-4  ץינידָאל
9 200 213 216 246 270 407 431 4--482 
 (ב)600 (ה ,8

 401 רפכ-ץנידאי
 180 לופמאי
 407 118 83  ץואנאי
 192 148 132 124 117 115 112-3 יסאי

1 2--220 246 285 421 521 

 587 | ןָאּבוקאי

 259 רוגי

 283  ןוסקילג-רפכ

 178 סה-רפכ

 178 ןיקתיו רפכ

 407 228 84  ץואקנָאל
 409  הנשופאל
 497 431 408 ןילבול
 (א)144 131 118 107 102 94 83 הבואיל

3-4 199 200 216 228 246 409 420 431 
 (ב)600- (א)584 501 9

 ליפובאָן  228
 407 246 228 118 102--3 8 83 19 ןאקפיל

 (ב)600 431 0
 ליפקאן"כפר  407

 מאליניץ  407
 433 431 406 102 ריזנאמ

 מאראמורש  419 474 476 479 480
 194 180 (א)128 118 102 94 83 טשַאלוקראמ

 (ב)600 591 (584)1 501 497 408 246 8
 402 84 ץואקשאמ
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 408 היונ-הראומ

 30 רוזיא ,בליהומ

 178 (ב)176 48 קסלודופ--בליהומ

 402 הטאווולומ
 מיכאליאָן  405

 30  רוזיא ,קסנימ

 283 תורבעמ
 283 26 ןגעמ
 283 ןדריה-רמשמ

 408 הטישודאב
 228 ןָאצמַאג

 נאָפורוטובה  84 228 206 407
 228 200 131 118 102 94 83 19 ץילָאסובונ

 (ב)600 439 420 407 6
 נורדיה  283

 283  יקסניטובא'ז תלחנ
 ניספוראָן  409

 283 םעירינ
 237 = הנויצ"סנ

 84  היטשילָאס
 408 הקבוטאנאס
 433 431 404 118 94 84 הטאראס
 314 309 = הנילוס
 407  רפכ-הצילוס
 402 ןָאלסּוס
 405 = היפוס
 480 469 421 הווא'צוס
 113 הלוקוס
 (ד)112 102 94 83 51 49 47 31 26 19  הקורוס

8 131 172 178 180 192 200 213 216 
8 225 246 391 401 408 410 420 4--431 
9 447 449 4--453 6--474 9--478. 3--482 
 (ב)600/ 597--8 = (ב)584/ 010568 51 6

 סטורוז'יניץ  474 476 478 480
 405 86 טשַאניס

 סינג'אָריי  405
 420 407 246 228 118 102 83 19  ןארוקיס

 (ד ,ב)600 -584)(  (א)552 4400 1
 405 טשָאּבריס
 228 84 הבוקריס
 405 / ץלָאב--היודובולס
 311 = ןיטאינס

 סקולאָן  19 83 118 228 206 405

 םיבושיה תמישר

 402 ןָאצרוקס
 268 הקבָאיגרס

 246 228 178 (ב)176 118 109 83 33 טשַאלאפ

1 405 420 

 פּאָליניה  405
 פאָפּאָן  405

 402 היטשַא'צָאּפ
 342 211 194 הרשכה"תווח רארּוקַאּפ
 246 228 208 84 לאווָארָאּפ
 402 246 84 הני'צֶאסארַאּפ

 פּאָריאסלב  133
 30  רוזיא ,הילודופ

 פויאנה--קוניצ'ה  84 246
 246 טשַאניצופ

 פוקשאן  421
 433 406 118--9 84 (ץפוהי) הקבורטפ

 162 133 34 גרוברטפ ,דארגורטפ
 (ג)600 ץמאינ--הרטאיפ
 433 420 405 246 228 118 83 ץילריפ
 431 408 246 228 118 94 טַשֶארולפ
 408 רפכ"טשַארולפ
 261-- 3 (256)1 הרשכה"תווח ,הקסאירולפ

218-9 
 408 הלי'זארפ

 228 84  פירט--ןַא'ציפירפ

 420 406 246 228 102 9% 83 הגנול--רידא'צ
4331 

 צ'אָפלאוּץ  84 407
 ציוּצ'ולאָן  84 228 409

 ציוצ'יוליה  405
 488 431 406 246 228 118 83 הילשימי'צ

 402 228 118 83 ץוֶאשיני'צ
 183--5 181 165 148 120--1 15 ץיבונר'צ

1-4 200--199 254 285 6--474 478 480 

 401 391 246 228 118 94--5 83 47 33 לוהאק
0--409 420 431 434 479 482 /485-6 
0 

 431 406 245-6 228 118 102 83 ןאשואק
3 488 

 404 84 'ץאזאק
 408 228  סורטָאק
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 192--3 180 178 118 94 86 83 19 שאראלאק
9 409 420 433 440 449 505 

 409 רפכ-שאראלאק

 407  ץינָאמלַאק

 48  קסלודופ--ץינימאק

 192--4 178 (ב)176 118 102 94 83 טשַארפאק
0 216 228 246 408 [43 433 

 409 = ןָאניפראק
 408  יִקָאוו היליבוק
 84  הנליבוק
 402 84 הקליבוק
 255 הנבוק

 408 84 הראמ-ןֶא'זּוטוק

 402 84 הקבוזיּוק

 407  ץואקנָאלוק
 קומארובה  407

 433 431 406 83 .טארמוק
 298 181 הצנאטסנוק

 406 הקנאפוק

 407 118 ץוֶא'זרוק

 קורנאָשט  84 405
 לופוניטנאטסנוק ,אטשּוק

2 310-11 372 
 30  רוזיא ,בויק
 8 ןשי--ראנייק
 301 246 228 (ג)128 118 94 83 33  היליק
9 403 420 431 433 441 449 7(552) 
 (ב)600 (8

 (ב)600 587 480 478 476 474 421 גנולּופמיק
 קיפּאָרצ'אָן  228 402

 402 = הצינלַאטשיק
 38-41 .(א)32 31--4 25--7 19--23 בונישיק

 9--(ב ,א)96 83 (ב ,א)80 (ב ,א)48 45-51
 139--45 130-5  ג ,א)11 7
 177--9  (ב)176 172--4 153--66 147--51
0 216 228 234-6 242 246 248 
1--26 290-9270 6--305 391 394 401 

 192 188--פ 5

 107 היתוכרעמב תידוהיה

 431--3 424--6 420--21 9-0 7--414 
9 476 479 482 486 9--525 | 2--541 
 594--6 587 (ה ,ד)584 575 (ה)568 (2
 (ב ,(0

 84 'ץיטסילק

 407 118 83 ץואקשילק
 408 | גו'צנָאמָארק
 431 402 246 83 19/ ןָאלּואירק

 480 ץואדאר
 ראָזינה  19 26 83 102 118 228 246 290 402

0 
 433 43] 403 308 301 228 131 118 83 ינָאר

 (ב)600 (ג ,ב)568 (ב)5525 4
 402 228 118 84 ןָאפופסאר

 199-200 193 הרשכה תווח ,ןָא'זוגור
1 216 

 283 המחור

 122 118 101--3 94 86 83 19 הקבונאמור
8))ָ 131 228 246 406 420 431 433 
 (ב)600 (ד)568 (א2

 407 228 84 ץואקנאמור
 48 הצינביר
 417 415 401 397-9 392 389 108 טאגיר

0 423 481 491 547 
 433 420 405 118 102 94 83 13 ןאקשיר

 (ב)600 ָ(8
 275 דוד-תמר

 404 118 84 אנאש
 405 ןאביטפָאש
 402 228 118 86 טשָאנאדלוש
 408 (רפכ) רּוש
 409 ןאטופיש

 שמיר  256)ו(  275 283
 283 274 םיקמעה-רעש



 םיאשונ .ג

 160--2 144 140--1 38 לארשי"תדוגא ,הדוגא
3 330 416 5--424 427 471 501 5--594 

 449 444 425 144 םירחוסה (ןוגריא) תדוגא
 158--9 םיידוהיה םיביטרפואוקה תדוגא
 433 330 144 םינברה (תצעומ) תדוגא

 98-105 91 88 וציו ,תוינויצ םישנ תדוגא

4 166 174 330 586 601 1--660 

 טאגיר--וציו (.פ.'צ.א) תוינויצ םישנ תדוגא
9 4 194 260 271 285 513 

 485 | לּורָאווָאדא
 אדמו"רים  135

 65 םידוא

 233 ןורטאית ,"להוא"
 525  תימואל-תיתוברת הימונוטוא
 48| טלק יוא

 טייצ רעזנוא
1 

 486 481 471--2 456 452--3 449 הינואינוא
493-4 543 50--548 

 603-4  םילשורי ,תירבע הטיסרבינוא
 15! 149 תיממע הטיסרבינוא
 299  (םיליפעמ תיינא) ןוינוא
 157 (ר.ס.ס.א ימוק) גאל"םיוו"טסוא
 481 גנוטייצ עשידוי--טסוא
 449 427 424--5 415 413  םיסכודותרוא
 309--11 = (םיליפעמ"תיינא) וטארטא
 431--5  תוליהקה דוגיא
 601  םיימואל םיטנדוטס דוגיא
 413  תיטארקומיד היצנגילטניא
 505  יגוגאדיפ טארוטקורטסניא
 615-624 5--574  413-31  תוליהקה ןוגריא
 671--2 6--605  םירומל םייתנש םירושיא
 28--3| תיסור"לכ תננוכמ הפיסא
 308 ל"צא

 אקטיביסטים  26

 195  גנוטייצ רעטעברא
 297  (םיעסונ תיינא) לאידרא
 73 63 26  דוד"תיב ןויכרא
 13  רודלפמורט תיב ןויכרא

 13  תואטיגה ימחול תיב ןויכרא
 13  היבאראסיב יאצוי לש דוגיאה ןויכרא
 13  הדובעה ןויכרא
 13  תיסורה תונויצה ןויכרא

565 490 48[ 122 60-1 4 

 13 יזכרמה ינויצה ןויכרא

 היבחרמ ,צ"הושה ןויכרא

 342 211 תדבועה י"א

275 256 3 

 400 הינמורב םירגלוב
 503 486 442 427 413 32--3 24--5 15 דנוב

7 549 551 556 

 בוסליה  9--88 95 253 256)1( 61--258 268
266--7 3 

 49  סיטויפד ףא דרוב
 63-4  תוימואלה תונרקה ןיטילויב
 (256)1 הרשכה"תווח ,בונישיק ,םימותיה תיב

6-1 
 ינויצה זכרמה תיב
 545 529 516--7 498-508 יאשידייה ס"היב
 545 530 514--6 498-508 ירבעה ס"היב
 499 42 רָאדנָאב ילאירה (היסנמיגה) ס"היב

3 

11 

 247 245 (ג)240--2 237--9 234 88--9 ר"תיב
2-5 258 265 1--660 

 445-7  יטארקומיד ךרעמ  ,ידוהי קולב
 318 169--70 תדבועה י"א ןעמל קולב

 48--9 (םיטילפל תודועת) ךאלטעלב

 170 169 166 144 68 (זכרמה) ץראה זיינב
30 

 237 109--10 (208)2 בויהרוא ,לארשי ינב
23 

 268 259--61 25! 255 253 208 הדובע ינב

233 

 341 131 44  םילעופה קנב
 79--80 ונצרא דעב

 429--30= רָאדנָאב ,הכאלמ-ילעב
 95 / היבוכורב
 273 263--4 259--60 250--1 236 208 היסירב
 282  ץולחהו תוצעומה-תירב
 341 233 224 (ב)208 204 רעונה-תירב
 660--1 89 95  םיאנקה"תירב
 (א)272--73 (ג ,ב)256 צ"עופ-יצולח"תירב

 593-4 587 533 תימלוע תירבע תירב
0-1 

 366--9 211 201 198 180--] ץולחה יתב

 577  ןילופ ,הנבי רפס"יתב
 548--9 = הינאווליסנארטב םיידוהי רפס-יתב

]708[ 



 היבאראסיב

 ג'וינט  153 2--581
 219 210 207--8 121 95 88--9 85 הינודרוג

5 227 1--230 234 7--236 41--239 4--243. 
9 251 7--253 60--259 268 3--272 280 
2 6--305 342 350 565 601 1--660 

 276--1 ח"צרת תוריזג

 487--9 431 419 400 הינמורב םינמרג

 (םיעסונ תיינא) היצאמלאד
 55  ןבעל רעבאראסעב סאד
 55  טראוו סאד
 69--70  טרָאוו עוויטארעּפַאַאק סאד
 499 42 1918 ,ךלמה רבד
 25  תינוריע המוד
 273  שדח רוד
 122 68-9  ךאוו יד
 425 תדבוע היטארקומיד

372 + 

 519 413 הלכשהל ,ךוניחל טארוטקריד
523-4 

 74--6 56--8 43  דךיא רעד

 55 ןגראמ רעד

 268 264 260 291 251 208 95 88--9 רורד
 306 (א)272--3

 28|--2 264 (ח)256 םינובה-רורד

 505 היבאראסיבד גרובמאה

 305--6 263--4 םינובה

 233 המיבה

 192 י"אל קשנ תחרבה

 273 תיצוביקה תירבה

 516 ןא'צירבב היסנמיגה

 516  ץינידַאיב היסנמיגה
 502 ןארוקיסב היסנמיגה

 516 בונישיק ,גרבנדלוג היסנמיגה

 (584)1 501 טשַאלוקראמ ,תירבעה היסנמיגה

 501 רַאדנָאב ,ןמצראווש תירבעה היסנמיגה
 (584)1 (ז)568 7
 42  בונישיק ,תיתכלממה תיעיברה היסנמיגה

9 3--502 519 523 525 

 42  רָאדנָאב ,תונבל היסנמיגה
 בונישיק  ,דודיןגמ .היסנמיגה

6-5% 601 
 516 501  בונישיק ,רחסמה"ירזוע תויסנמיגה
 507 | 501 ץלאב ,תוירבעה | תויסנמיגה

 596--7 (ח ,8

 ןמרקא ,"תוברת,, היסנמיגה

 (ה ,ד)584 1

 (ג)584 1

 19 היתוכרעמב תידוהיה

 (584)8 501 הבואיל ,"תוברת" היסנמיגה

 (ב)584 507 501 הקורוס ,"תוברת" היסנמיגה
597-8. 

 154 הסדה

 153-4 143 41 = ןודנול ,י"א ,תינויצה הלהנהה

3 184 7--186 193 195 214 18--216 

0 6--225 243 255 271 275 2--290 294 

6 5--331 565 

 555 547 164 הניבוקוב ,תינויצה תורדתסהה

 555 164 הינאווליסנארט ,תינויצה תורדתסהה

 240 141 34 תימלועה תינויצה תורדתסהה

 153 45--7 (טניו'גה) ינאקירמאה דעווה

 233 ימואלה דעווה

 זכרמה ,תינויצה תורדתסהה ,ינויצה דעווה

 182 153 137--5| 21  בונישיק ,ינויצה

5 203 234 236 242 297 303 321 336 

2 415 425 5--444 555 

 21 הסידוא ,הכימתה תרבח ,ינויצה דעווה
6 157 

 היבאראסיבב הנושארה תינויצה הדיעווה
0 38-41 43 

 50 43 ןודנול ,תיתנשה תינויצה הדיעווה
16 

 400 הינמורב םירגנוה
 677 508--9 דומיל-ירפס תאצוה

 208 הניבוקוב ,רבחה
 26-28 23-4 = בונישיק ,רבחה
 205 188 ריעצה רבחה
 636--682 495--612 ימואלה ךוניחה

 199-200 (א)192 192 הכאלמ"יתב ,ץולחה
3 216 

 27ן--2 269 26| 252-3 יאדוגאה ץולחה
 261 252--3 245 ימואלה ,יר"תיבה ץולחה

 312--13 5 269 2--271 8--307 
 175-248 148 89 44 15 יללכה ץולחה

2-3 \26 269 272 281 318 5--332 
3-4 

 269--72 26\ 252-3  ינויצ-ללכה ץולחה
 272 269--70 261 252--3 יתנידמה ץולחה
9-0 
 252--3 245 239 236--7 231 יחרזמה ץולחה

 270--2 261 (ה ,6

 265 254 248 טשראקובב זכרמה ,ץולחה
25 

 191--2 185 183 הניבוקובב זכרמה ,ץולחה
2 232 254 

 201--2 199 182 ימלועה זכרמה ,ץולחה



 ד

 256 245 / 243 239--(ד)40 225--6 213 7
269 8 

 (ג)240 234 רנימסה ,ץולחה
 194-9 190--1 תוצעומו תודיעו ,ץולחה

201-2 20--212 = 5--222 -34--230 /9--237 
241-4 248 8--255 268 5--272 286 

 199-200 192 תויאלקח תווח | ,ץולחה
 229--32 | (א)224 216 210-111 4
 (ח)256 (א)256 251 247 245 (ב 0
 341--2 285 / 278--80/ 271--(ב)72 39

 (ח)256 223 217  הינאווליסנארט ,ץולחה
 327 299 227 היצילג ,ןילופ ,ץולחה
 65-7  םימוסריפ ,ץולחה
 234 231 225 220 208 121 ריעצה ץולחה

142 

 68-9 םימוסריפ ,תיתדה תודהיה

 312  (םיליפעמ"תיינא) הדליה
 218-283 םילוע תרשכה
 41 ירבעה ןויגלה
 209 149  תיאנליווה הקהלה
 18--5 תי"יאה הלשממה
 תירוטאדנאמה ,תיטירבה הלשממה

5 255 3--302 433 

 201 יאלקחה זכרמה
 584 תוברתלו ךוניחל זכרמה
 222 תודחאתהה לש ישארה דרשמה
 78 66 56 ןוחרי ,רעונה
 660-1 601 89 ינויצה רעונה
 206--8 95 = (.ס.ט.'צ ,.ס.ט.א) ינויצה רעונה

211-2 217 234 7--236 239 241 5--243 
 305--6 264 6( 2.--261 

 274 234 231 הלהנהה ,תידוהיה תונכוסה
1 302 

 13 תימואלה הירפסה

 236 232 208--9 תיאניתשלפה היצקסה
 210 206 195--6 י"א ,םידבועה תורדתסה

2 214 222 225 3--232 237 273 

 163-6 הדיחא תינויצ תורדתסה

 428--30 275--6 270 258--9 91 89 דבועה
 (ב)304 14--307  297--9 203 הלפעה
 38 טאגיר ,תינויצה (תורדתסהה) היצארדפה

3 2--182 192 194 203 211 278 285 297 
7 463 522 3--532 536 549 565 594 

 237 145--7  (ב)144 י"א  ,לעופה
 332 222 190 18| 179 ריעצה לעופה
 1דד 167 142-4 37 25 רופלאב תרהצה

140-3 

 םיאשונה תמישר

 -אלראפ המזי) ךוניחה קוחב םינוקית תעצה
 669--70 558--60 (תיראטנמ

 189 תיעישתה הצובקה
 291--3 (א)?88 ידאשרַאבה ביטרפואוקה
 293  ידארגוניווה .ביטרפואוקה
 51--2/ תידוהיה היצארפואוקה
 49  ינלופה לוסנוקה
 189 186 49 25 תיטירבה הילוסנוקה
 575 465 ס"התבל תיתכלממ הבצקה
 156 73-97 63 44 40--1 15 תמייקה ןרקה

341--2 279 257 211 206 165 1 
601 9 

 290 212 םילשורי ,תישארה הכשלה ק"הקה
4 

 317 (םיעסונ תוינא) למרכה רה .ןויצד-רה

 192 י"א ,רמושה

 166 121 95 91 88-9 86 ריעצה רמושה
 320--2 227 224 220--ן 217 222 8

 253--7 4 237 239-441 4--243 1--250 
0 264 268 3--272 275 80--279 282 
6 2--341 8--527 565 601 1--660 

 418 תיטארקומיד תודחאתה

 23 םידוהי הכאלמ-ילעב (ןוגריא) תודחאתה
4 330 425 427 449 

 301 י"א ,םירכיאה תודחאתה

 341 224 217 212 207--8 205 188 הייחתה

 התלמיד  341

 299  (םיליפעמ תיינא) סולָאו
 36  לכעלַאוו

 ווציק  31
 95 91 הריעצה וציו

 49  תוידוהיה תויצאגלדה דעו
 106 51  סיראפ עויסה דעו
 233 א"ת ,הליהקה דעו
 185 122 תרוצבה יעגפנל הרזע דעו
 -קואה דעווה) הניארקוא יטילפל הרזע דעו

 414 47--51  (יניאר
 20 דארגורטפ ,המחלמה יטילפל הרזע דעו

 503-5 499 42 תירבע תיתלוכסא הדעו
9 5--523 584 4--663 

 ,ץאלאג  ,טשראקוב--י"א תודעו
 269--70 181 = בונישיק

 162 (א)160 133 גרוברטפ ,םינברה תדעו

 26--1 הבקסומ ,תוברתה תדעו

 31--2 תיסור-לכ תידוהי הדיעו

 ,ץיבונר'צ



 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 513-4 תוננג תדיעו

 51  תוידוהיה תוחלשמה תדיעו

 (ץנערעפנאק רוטלוק האר) תוברתה תדיעו

 דארגורטפ ,תיעיבשה היסור ינויצ תדיעו
25-88 

 444 הילדַאסוא-יא-הינ'צוטישזאז
 483--4 הירמראדנא'ז
 211  ץולחה-יתב תורימז
 26 (יקיבודורט) ינלמע םרז

 26 יטארקומיד-יממע םרז
 26  יטסילאיצוס"ינויצ םרז

 327-9 144 140-1 םימואלה רבח
 273 258 210 תוצובקה רבח

 135  רָאדנָאב ,אשידק הרבח
 13 תילארשיה הירוטסיהה תרבח

 517--8 465 414 42 1919--20 ,םולשה הזוח
2 

 541--552 וקסלגנא קוח דגנ תימואל תיזח
 292 הרבח ,םריח
 487-9 ינמרג ילכלכ םרח
 547 456 418 האינומשח

 573 389--90 םיאקאבאט
 311 (םיליפעמ תיינא) ליה רגייט
 490 59 56  ענובירט

 321 153 75 23-4 תסנכ"תיב ,הנב"

 (ב)600 (ה)568 565 (ד)552 ס"יב ,ןג ,הנבי

 116 13 ןמצייו די

 217 210--1 203 198 193--4 ץולחה"ידידי
1 223 225 228 231 247 250 260 265 
9 271 9--278 5--284 341 

 263 הקסאירולפ-ידידי

 400 הינמורב םידוהי

 586 הניטנגראב היבאראסיב יאצוי

 548 529 498--501 415 םיטסישידיי

 501 499 42 עיסימאק-לוש עשידיי

 625-635 = 451-494 םירחבנה"תיבב | גוציי
 491 45/ אקי
 18 19 היסור"םורד ינויצ סוניכ

 149--50 78 (יצינטאיפ) תבש-תוליל
 5 13+-6 14 תימואלה הירפסה ןעמל

 דוג

 232  ביבא-לת ,היילעה תכשל
 תיטארקומידה הכשלה ,תיגמז תלעופ הכשל

4 416 

 122 ט"פרת באב 'ט תוערואמ
 15 טיורנגראמ
 488 .ב.ג.מ
 166 157 144 89 הגלפמה ,םידוהיה תנידמ

9 174 318 332 1--660 

 ידוהי יראטנמאלראפ ןודעומ

 493 תיזכרמ תידוהי הצעומ

 243 164 טשראקוב ,הנוילע תינויצ הצעומ

5 303 317 551 566 

 571 85 ק"הקה ןעמל םירומה תצעומ

 442--50 תוינוריע תוצעומ

 155 144 88--9 51 26 15 יחרזמה ,יחרזמ

342 332 318 270 174 169--70 165-6 
660--1 547 458 427--8 3 

 269 254--5 208 םילשורי ,היילעה תקלחמ
1 278 |28 296 299 

 328--9 140-1 םיטאדנאמה ,תדעו ,תקלחמ
 178 (םיעסונ תיינא) הידומחמ
 148 145/ זאיטיו יאכימ
 325 היבאראסיב יניינעל זוירטסינימ
 101 (א)96 88 ןיקשיסוא לעפימ
 (א)96 88 בורוזולרא לעפימ
 174 ןוחטיבו ןורציב לעפימ

 (א)96 91-4  הלילגה לעפימ
 50 48  הניארקואל תוצמה לעפימ
 390 (קוח) ּוקסַאזרימ
 195 145 121 111 95--9 39 24 15 יבכמ

5 208-9 212 224 232 234 1--236 
268 259--60 255--1 250--1 243 1 

660--1 596 594 341--2 305 3 

 13 יקסניטובא'ז ןוכמ

 245 | 229--31 211 הרשכה-תווח ,הדסמ
1 251 268 271 80--278 3--282 285 342 

 497 45 הרבח ,הלכשה יציפמ

 213 י"א ,היילעה זכרמ

 485 469 302 278 2716 49 לזרבה"רמשמ
7-3 

 555 .ץמאיניהרטאיפ טפשמ

 24--5 252 191 182 טשראקוב ,י"א דרשמ
317 

 266 השראו ,י"א דרשמ

 191 185 ץיבונר'צ ,י"א דרשמ
3 295 316-7 

556--7 463 3 

5 
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 255 הנבוק ,י"א דרשמ
 336 18--5 אטשוק ,י"א דרשמ
 316--18 295 29! בונישיק ,י"א דרשמ

 181 הצנאטסנוק ,ץאלאג ,םייפוח םידרשמ
1 317 

 181 ופי ,ריעצה לעופה דיל הדובע דרשמ

16 

 59  גנוגינייאראפ רעד ךאנ
 םיימואל םירכיא  ,םייטסינאראצ לאנויצאנ

6 429 445 9--447 8--457 3--462 465 
470-2 476 482 555 

 237  ןויצרילעופ רעונ
 527 םייכ"נת םיפשנ

 301 (םיליפעמ תיינא) ודנאס
 301 למנ ילבס

 486 28 םידחואמ ,םיטארקומיד-לאיצוס

 85 (ואש תדעו) ןוספמיס

 463--70 419 תידוהי תיראטנמאלראפ העיס

6% 
 יסאי ,םירומל ןוירנימס

 317 .ר.מ.ס

 323 32-4 ירָאצ לוטאפס

 312  (םיליפעמ"תיינא) הלוריפס

 (ב)520 510 3

 312-313 (םיליפעמ-תיינא) | הירקס

 257 253 251 2--241  239 םיצולח םתס

1--259 273 

 662 547-551 502--3 שידיי וא תירבע
 447 תוחרזאתהל הקלחמה ,בונישיק תייריע

 233 ביבא-לת תייריע

 53-70 תימואל תונותיע

 216 תיתובשייתה היילע

 287--318 הלפעהו היילע

 32--6 םוכיס--היילע
 304-306 (ב)288 רעונה תיילע

 303--4 םיטנדוטס תיילע

 314 םיקיתו םינויצ תיילע

 400 הינמורב םינוש םיממע

 58-60 56 44 טעברא ןוא דרע

 317  ןייל-רבאפ
 62 דנאל ןוא קלאפ
 473  ןעמאזקע-סקלאפ

 םיאשונה תמישר

 28 ייטראפ-סקלאפ

 61-2 56 דניק ןשידיא ןראפ

 317  (םיעסונ תיינא) הינולופ

 פועלי"ציון  15 26 28 37 45 9--88 6--165
264 255--61 251 244--5 240 208 195 9 
490 483 442 430 341 324 272--3 8 

660--1 601 565 7 

 492 ימָארו הקנּורופ
 421--8  (תיטסינויזיוורה) היציטפ
 55 ןטפירש עשיגאלאליפ
 502 ראנובראטאט ,תירבע היסנמיגורפ
 502 טשָאנָאלַאט ,תירבע היסנמיגורפ
 502 הניטוראט ,היסנמיג ,תירבע היסנמיגורפ
4 

 502 טשֶאלאפ ,תירבע היסנמיגורפ
 502  ץילריפ תירבע היסנמיגורפ
 311  (םיליפעמ תיינא) הלוסורפ

 182 היילעה תצירפ

 400 הינמורב םינעוצ
 ציונים  413 417

 144 88-9  40 26 24 15 םייללכ םינויצ
165-6 71--169 174 192 195 220 294 
8 330 341 30--427 442 453 458 1--660 

 62  תונותיע ,םייללכ םינויצ
 89 62-3 15 ר"הצה ,םיטסינויזיוור םינויצ

 318 275 220 173 169--70 165 (ב)144 2
2 30--427 565 1--660 

 62--3  תונותיע ,םיטסינויזיוור םינויצ
4) 

 קעטאילביב-(עקיפאק)-סקלאפ = עשיטסינויצ
0 

 -סינויצ)דעלעוטקא = ,ןגארפ"(עלעוטקא) -טייצ
 68 56--7  ןעמעלבארפ" (עשיט

 (א)96 ןרק ,בונל'צ

 (ב)33 26--1 24 15  תודחאתה--ןויצ-יריעצ
 149 140 121 88-9 (א)80 51 43 40 8
5 6--164 70--169 3--172 9--178 181 
0 1925 195 208 212 224 7--236 
0 |25 253 255 60--251 268 273 294 
2 337 2--341 415 417 30--427 442 
5 458 486 490 533 3--442 7--546 
5 601 1--660 

 424  בונישיק ,רטסאדאק
 275 261 259 209 203 219 = הינודרוג תוצובק
 244 236--(ג)40 הנכה"תוצובק



 היתוכרעמב תידוהיה היבאראסיב

 (ג)20₪ (א)ן192 (ב)ג76 הרשכה-תוצובק

6%) 
 (א)208 ד"י  היילע-תצובק
 264 259 243 237 232 ג"ל היילע-תצובק
 236 ד"ל .היילע-תצובק
 29  לארשי לוק
 189  (םיעסונ תיינא) היבמולוק
 (ב)304 | (םיליפעמ | תיינא) | ודארולוק

39-11 
 429  רַאדנָאב ,הגיל--רוטלוק
 433 427 15 םימדקתמה | ,הגיל-רוטלוק

506-7 

 516--7 503-4 500  ץנערעפנאק"רוטלוק
 239-40 הדובעה"סרגנוק
 576--8\ 161--71 = םיינויצ .םיסרגנוק
 574 247 היסרָאוונוק
 317  (םיעסונ תיינא) הקשּי'צסוק
 131--2 י"אפוק

 קופות-מילווה-וחיסכון  69-70
 427 425 414 59-60 (הסקאט) הקבורוק

0 435 444 497 
 510--11 = ץיבונר'צ ,םירומלו תוננגל םיסרוק
 509--10 43 הארוהב תומלתשהל םיסרוק
 519 504 םייתכלממ | םייגוגאדיפ םיסרוק

3 5255 

 223 216-20 לסוב ש"ע הלוע ץוביק
 119 אבר"אשודיק

 468-9 טנמאלראפה ינפל היילעה חופיק

 (ג)96 96 79 63 43-4 15 דוסיה ןרק
6-0 155 165 167 172 173 174 189 
9 214 289 326 2--341 582 

 129 106--8 44 םיטישכתה ןרק

 ראָפּאָרנדוּם  27

 492 םינמורה ליבשב הינמור

 400  הינמורב םינמור
 400 הינמורב םיסור
 400 הינמורב [םיניארקוא] םינתור

 533 463 456 תיטילופ הצובק ,הירטשאניר
2 7--546 

 289  תירארגא המרופיר
 516--7 םייאשידייה ס"התב תשר
 576--7 568 515-6 םיירבעה ס"התב תשר

0) ָ 606 11--610 

(9 

 85 (ואש תדעו) ואש
 225 220 215--7 213 193 65--6 ץולחה עובש

8 235 6--245 254 5--284 
 583 64 תוברת לש ,שדוח ,עובש
 505--8 ךוניחה יליבש

 501 15 ארויב לוש  ,ןייאראפדלוש
 שורות  65

 516 ןמסייו .א לש 'ברע-ירועיש

 494  תולוכסא שולש
 45|--2 בלצה דעב עבצה -- לארשי עמש
 548 532 510-1  ץיבונר'צ ,הירבע הפש

 27  תינויצה 'תסהה תינכת
 562  הארוהל הכמסה-תודועת
 תרשכהל יִלָאּבַארְפ טוטיטסניא -- תוברת

 (ד ,ג)520 511--3 163 44 תוכנחמו תורומ
 (א)552 (ב ,6

 565 הירגלוב ,תוברת

 590 547 543 טשראקוב ,תוברת
 64 (ןואטיב) תוברת
 583--4 553--4 הלוכסא ל"ס תאצוה -- תוברת

3 

 587--9 64--5 תויתורפס תואצוה -- תוברת
1% 

 148 133 89 85 44 26 15 הרבחה -- תוברת
156-7 |--160 163 173 195 2--341 414 

 (ד ,ג ,א)520 512 7 498 501 9--507 
 '660--1 540-7  549 9--636   (ב ,6
665-6 

 םירומ תודיעו ,םירומה תורדתסה -- תוברת

599--603 587 575 534 525 504 498-9 

663-4 

 235--6 ץולחהו תוברת
 601--8 552-3508 תויגזגאדיפ תודעו ,תוברת
 601 הינאווליסנארט ,תוברת

 תרבות,  יוריסקונסולאט  1--520
 508--9 תוצעומ ,תודיעו ,םיסוניכ -- תוברת

564--73  556--8 552--4  531--40 5-5 

668 8 

 516 565 אטיל ,תוברת
 52| הפוריא חרזמ תויורדתסה -- תוברת

7 6100 

 516-7  ןילופ ,תוברת
 6-5  םימוסריפ ,תוברת





 היפארגוילביב

 ט"צרת ץֶלָאּב ,ותאצוהבו ןייטשרפוק .ל תכירעב יתורפס ץבוק -- םידוא
 דעו תאצוה ; קנרפ יכדרמ ,בוקטור יכדרמ ,קביפס קחצי תכירעב -- הנכרוחכו הנינבב בויחרוא

 1959/ט"ישת ביבא-לת ,בויהרוא יאצוי
 "ישת ביבא-לת ,יקסניטוב'ז ןוכמ תאצוה ,יאטיל-רזל םייח תאמ 'ב הילע רפס -- יפ"לעדףא
 ,"צ"הושה" | ןויכרא ;א"ת ,תיסורה תונויצה ןויכרא ;א"ת ,הדובעה ןויכרא :  םינויכרא

 ימחול, ץוביק ןויכרא ;א"ת ,תירבעה הטיסרביגואה דיל רגזבפ ןויכרא ;  היבחרמ
 תירב'' ; ףסוי"לת ,'"רודלפמורט תיב" ,א"ת ,[ןוזדוד] "דוד"תיב"  ;"ןרוא-תיב" ;"תואטיגה
 ; םילשורי ,ינויצה ןויכראה ; א"ת ,היבראסיב יאצוי לש ימלועה דוגיאה ; א"ת ,תימלוע תירבע
 ; ל"ז ץנאלג בייל : םייטרפ םיפסוא ; תובוחר ,"ןמצייו די" ; םילשורי ,תימואלה הירפסה
 א"ת יקציניו והיעשי

 רעזנוא"ו "תוברת" תאצוה ,לטנזור ןמלז תכירעב םידלילו םירענל ריוצמ ןוחרי -- תולוכשא
 ט"פרת -- ז"פרת בונישיק ,"טייצ

 הניו  ."'ןויציריעצו 'ריעצה לעופה" לש תימלועה תודחאתהה" תאצוה '+-'ה 'ח ררדב
 1921/א"פרת

 ז"צרת טשראקוב ,הינמורב "ץולחה" זכרמ תוריכזמ תאצוה -- הרשכהב
 ו"כשת אית ,"דיקפה תירפס" תאצוה ,ילאיתוקי .י תאמ -- הלפעהו הילעה ילבחב
 1936 רבמבונ ,צ"הושה תאצוה -- 'ב ןיטלויב
 1935 סראמ טשראקוב ,הינמורב "ץולחה" זכרמ תאצוה -- (לפכושמ) יביטמרופניא ןיטלויב
 1965/ה''כשת םילשורי ,ל"קהקה לש תישארה הכשלה תאצוה ,ינימק םהרבא תאמ -- שפנו בלב
 ז"טשת א"ת ,"תונייע"ו "רבד" תאצוה ,(רפיצנצ) ילאפר הירא תאמ -- הלואנל קבאמב
 1941/א"שת א"ת ,היברסבמ םילוע גוח תאצוה ,ררוש םייח תכירעב ץבוק -- היברפב
 ,(זואהנייטש) רוצימע בקעי תכירעב -- הנורחאה האמה תיצחמב תידוהיה ינא'צירב -- ןאשטירב

 ד"כשת ביבא-לת ,ינא'צירב יאצוי ןוגרא תאצוה ; גרבסייו המלש ,(סיקר'צ) ץימא לאכימ
 ,הינמורב ןויצ-ילעופ םיצולח תירב תאצוה -- (לפכושמ) יצוביקְךיב ימינפ ןיטילוב -- ונכותכ

 1936--38 ץיבונר'צ
 ,יקחצי המלש תאמ -- (לפכושמ) םלועה תומחלמ יתש ןיב הינאווליפנארטב םיידוהי רפפ-יתב

 ל"שת ,ךוניחל רפסה-תיב -- םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תאצוה
 1944 א"ת ,"הדסמ" תאצוה ,קיטוק .מ ר"ד תאמ -- הקבאמב חלונ
 ידוהיה סרגנוקה לש תילארשיה הלהנהה תאצוה ,3 (12) 'בוח,המואה ייח תולאשל ןועבר -- רשנ

 ז"שת לארשי ,ימלועה
 1969 ,1942 ,1938 ,1933 ,1929 ביבא-לת ןומוי ,רבד
 1962 רבמבונ ביבא-לת ,עוכשה רבד
 ט"'צרת/א"כ -- א"פרת/ב"י ,םינויצ םיסרננוקל ת"וחוד
 ח"צרת א"ת ,"רבד" תאצוה ,סניפ ןד תאמ -- הכפהמה רוכב ץולחה
 .ג"פרת השראו ,תימלועה "ץולחה" תורדתסה לש האטבמ ילכ -- ץולחה
 ב"צרת בונישיק ,ןיטילויב ,יר"תיבה ץולחה
 א"צרת בונישיק ,ןיטילויב ,ימואלה ץולחה
 1934--37 טשראקוב ,ר"תיב שאר תופתתשהב ,הינמורב רודלפמורת תירב ןואטיב -- ןדריח
 1925--/ו"פרת בונישיק ,"דחואמה רעונה דעו" תאצוה -- (שידייו תירבע) רעונה

]715[ 
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 .יקצולס הדוהיו אורק ךורב תכירעב ,ו"ט רפס ,היסורב תודהיהו םידוהיה ימי ירבדל -- רכעה
 ח"כשת א'ת ,"אריתלא" תאצוה

 ןודנול -- זילרב ,תימלועה תינויצה תורדתסהה ןועובש -- םלועה
 -והבו ןאצלאב סחנפ ר"ד תאמ -- (לפכושמ) הלוגל דובעשמ ,לרוגה ילבכב -- םרחנש םלועה

 ז"כשת הילצרה ,ותאצ
 1917 ינויב 30 הבקסומ ,יתורפס-יטסיצילבופ ןועובש -- םעה
 השראו ,תימלועה "ץולחה" תורדתסה ןותע -- דיתעה
 דוגיאה תאצוה ,יקציניו .ד ,ןרוק .י ,ררוש .ח תכירעב -- הנש 60 תואלמב ,בונישיקב םורגופה

 ג"כשת א"ת ,היבאראסיב ידוהי לש ימלועה
 ,ג'יפרת ,א"פרת ,ט"ערת -- א"ת ,לארשי ץראב םילעופה תגלפמ לש האטבמ ילכ -- ריעצה לעופה

 ..ט"פרת
 ןיד -- אינלופב "יחרזמה" די-לעש אינלופב ימואל-יתד ךונחלו תוברתל תורדתסה -- הנכי

 ז"צרת -- 1937 השראו ,ןובשחו
 בונישיק ,םייללכה םינויצה לש יזכרמה דעווה ןואטיב -- היבאראפיבב תינויצה תורדתסהה תועידי

 ג"פרת--ב"פרת
 לש הידפולקיצנא" תרבחו היבאראסיב יאצוי לש ימלועה דוגיאה תאצוה -- היבאראסיב תודחי

 א"לשת ביבא-לת -- םילשורי ,"תויולג
 ,תיזכרמה תוריכזמה ,הינמורב "ץולחה" זכרמ תאצוה -- (לפכושמ ,שידייו תירבע) תונותעהמ טקל

 .1934/35 טשראקוב

 1970 ביבא-לת ,"הדסמ" תאצוה ,ואדנל לאכימ תאמ -- ייח קבאמ
 תישארה הכשלה תופתתשהב ,ימלועה זכרמה ,"ץולחה" תורדתסה תאצוה -- ץולחה תעונתל ףסאמ

 .1930/צ"רת השראו ,ק"הקה לש
 ופי"ביבא-לת םידידי תאצוה -- ותומל הנש הרשע-שולש תואלמב ,(ןמסייו ושימ) רימע לאכימ

1-07 
 תאצוה ; לטנזור .ז ,יקצינו .ד ,יניתרב .א.ק תכירעב -- תוברת ,ךונח ,תורפס -- דצה ןמ

 ט"צרת ביבא ,בונישיק ,"תוברת"
 ט"צרת טשראקוב ,"תוברת" זכרמ תאצוה ,[ילכימ] יגבוחוד .י .ב תכירעב תירבע המב -- ביתנ
 ט"כשת ,ביבא-לת -- םילשורי ,ר"תיב רפס תאצוהל דעוה -- ריתיב רפס
 וישת א"ת ,היברסיב יאצוי גוח תאצוה -- ןהכ"ןייטשנרב רפס

 ש"ת ,קוסב השמ תכירעב ,הילעה תקלחמ ,תידוהיה תונכוסה תאצוה ,היגולותנא -- ץולחה רפס
 ז"שת ,קוסב השמ תכירעב תינויצה הירפסה תאצוה -- םיליפעמה רפס
 םיבא-לת ,זרא הדוהי תכירעב -- "דבוע-םע" תאצוה ,"תונייע" תיירפס -- תישילשה הילעה רפס

 ד"כשת
 ,רוניד ןויצ"ןב 'פורפ לש תישארה ותכירעב תינויצה הירפסה תאצוה -- הנגהה תודלות רפס

 גיכשת םילשורי
 (1) םוקמה ,ןאירוקס יאצוי לש ןוגראה תאצוה תרגיא .ז תכירעב -- הנכרזחכו הנינבב ןאירוקס

 (1) הנשה
 תכירעב 'ב ץבוק | ;ט"ישת א"ת ,יניתרב .א.ק תכירעב 'א ץבוק -- חיכרפיכ תמדא לע

 ג"כשת א"ת ,לסרק .ג תכירעב 'ג ץבוק ; ב"כשת א'ת ,הפי .ב .א
 שידיאמ ;טוארקדליש .י תאמ -- הקבונאמור ,תויגארט תויומד ,ןמרקא -- חיברפב תוכרוח לע

 דד"ישת א"ת ,סוטיימ .א

 תאצוה ,אגרש לאימע תכירעב תוסמו םירמאמ ץבוק -- תדלומבו םתולג ץראב הינמור ידוהי לע
 (1) הנשה א"ת ,"לארשיב הינמור ילוע תודחאתה"

 א"צרת -- ה"פרת 'ונישיק .הלודגה הינמורב "ץולחה" תורדתסה ןוחרי -- (לפכושמ) םילע



 דגה היתוכרעמב תידוהיה היבארואסיב

 1970 א"ת ,יחרזמ (ןואל) הירא תאמ -- ויקכאמו ירור םע
 ח"כשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,יקסניגארב הדוהי תאמ -- ףוח לא רתוח םע
 בונישיק ,"תוברת" תאצוה ,לטנזור ןמלזו רשטוק בקעי תכירעב תורפס ירבדל ץבוק -- תודורפ

 ד"'צרת
 ח"ישת א'ת ,"שידג ירפס" תאצוה ,(ןמרביל) הנביל יבצ תאמ -- תישילשה חילעה יקרפ
 ח"צרת א"ת ,יקסרבט .נ תאצוה ,א"י ךרכ ריעצה לעופה יקרפ
 ד"כשת םילשורי ,היפרגונתאו הירוטסיהל י"אה הרבחה תאצוה ,לארשי תודלות רקחל ןועבר -- זויצ
 א"צרת בונישיק ,ןצלב זויצךב תאמ -- םיאיבנה תפוקת ימי ירבדבו ךינתה עדמב השדח היצפצנוק
 תודלותל ירוביצה דעווה ףותישב "הדסמ" תאצוה ,היסורב תינויצה העונתה תורוקל ץבוק -- ריצק

 ד"כשת א"ת ,היסורב תינויצה העונתה
 ילהנמ תדוגאו הקירמאב םירבעה םירומה לש תיללכה תורדתסהה תאצוהב ,ןועבר -- ךוניחה יליבש

 גישת קרוידוינ ,ןייטשפראש יבצ לש תישארה ותכירעב ,היתוביבסבו קרוי"וינב ת"תה יתב
 (1943 סראמ -- 1942 רבמצד)

 ותאצוהבו ןייטשרפוק .ל תכירעב ירבעה (רוביצה) ךוגיחה יניינעלו תורפס ירבדל ןואטיב -- תזרוש
 ח"צרת--ה"צרת ץלֶאב

 1935--60/ך"שת -- ה"צרת ,ותמדא לע ץוביקל םינש ה"כ -- םיקמעה רעש
 חיפ--ז"צרת טשראקוב ,הינמורב "ץולחה" תורדתסה תאצוה -- (לפכושמ ,שידייו תירבע) םישרש
 םילשורי ,סמ ןבואר תאצוה ,ןייטשפראש יבצ תאמ -- הינמור ,ינש ךרכ -- לארשיב ךוניחה תודלות

 ך"שת
 ז"טה ינויצה סרגנוקה יריצ לא תיחרזמה הפוריא תוצראב "תוכרת" תויזודתפהה תירכ ריכזת

 ט"פרת השראו ,ךיריצב
 "תוברת" תרבח לש הדוסימ ,תוקלחמ עבש ינב םיירבע-םייממע רפס-יתבל תיטילגא םידומל-תינכת

 ז"פרת בוגישיק ,היברסבב
 "תוברת" זכרמ תאצוה ,[ילכימ] ינבוחוד .י.ב תכירעב ,ךונח יניגעו תורפסל המב -- תוכרת

 ט"צרת טשראקוב
 ח"פרת--ב"פרת בונישיק ,היבראסיבב "תוברת" תורדתסהה לש האטבמ ילכ -- תוברת
 ,היברסבב םיירבעה םייממעה ס"התבב םיירבעה םידומילל המרגורפ -- חיברפב תוכרת

 ח"צרת בונישיק

 1937 ץיווָאנרעשט .ענובירט עשיטסינויצ-ילעופ -- יובפיוא
 (שדוח זיא לאמ ייווצ) קנאדעג ןשיטסינאיזיווער שיטסינויצ ןראפ טפירשטייצ -- ךאוז רעד ףיוא

 1927--1929 ווענעשעק
 1922-1938 ווענעשעק ,גנוטייצ עכילגעט -- טייצ רעזנוא
 ווענעשעק ,ןלאוו-סערגנָאק עטסכענ יד וצ ,ןטסינאיזיווערדןטסינויצ ןופ ןאגרא -- ףפמאק רעזנוא

 1933 ינוי
 ,עינעמור ןיא "ןויצרלעופ" ייטראפ .מעד .צאס רעשידיי רעד ןופ ןאגרא -- גנוטייצ רעטעכרא

 1922--23 ץיוואנרעשט
 1939--40 ווענעשעק ,עיבאראסעב ןיא עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןיטעלוב
 "רורד,, דנאבראפ-טנגוי רעשיססינויצ-ילעופ ןופ ןיטעלוב עיצאמראפניא רעכעלרעניא -- זדנוא ייב

 1936--1938 ץיוואנרעשט ,עינעמור ןיא
 ץלעב ,לארשי"ץרא ןיא הכולמ רעשידיא א ראפ ףפמאק ןראפ טאלבנכאוו -- טנייה רעבאראסעב
1 



 היפארגוילביב %8\1

 ןיא ןוויטארעפַאָאק עשידיא יד ןופ דנאבראפ םנופ ןאגרַא -- טרַאזו עוויטארעפַאָאק סַשד
 1925-1937 ווענעשעק .שדוח ןיא לַאמנייא טניישרעד .עיבאראסעב

 רעד ןיא לַאמ ןייא טניישרע ,עיבאראסעב ןיא םוטנדיא ןלאנַאיצאנ"זעיגילער ןופ ןאגרַא -- ךַזו יד
 1928--1930/צ"רת בא -- ח"'פרת זומת ווענעשעק ,ךאוו

 1923 לירפא ץיוואנרעשט ,(עגאלייב) טייהיירפ יד
 1920--922/ב"פרת--פ"רת ווענעשעק ,גנוטייצ עכילגעט -- דיא רעד

 ווענעשעק ,טאלבנכאוו שירארעטיל ןוא ךילטפאשלעזעג-שיטילאפ שיאייטראפמוא -- קנופ רעד

 ד"פרת

 1937--1938 טשעראקוב ,עבאגסיוא עכאלטנכעוודייווצ -- ענובירט
 1935 ווענעשעק ,(1900--1935) טייקגיטעט ראי 35 -- ךעלגניא ראפ זיוה"םימותי
 ןתנ ןופ ,קילברעביא רעשיגָאלַאנָארכ ,1968 זיב ביוהנַא ריא ןופ עינעמור ןיא רוטארעטיל-שיריי

 1971/א"לשת הפיח ,"ןונבלה" עבאגסיוא ,קראמ
 1917-1937 ווענעשעק ,יעליבוי ןקירעי 20 םוצ -- יככמ
 1936 לירפא טשעראקוב ,(צ"צ"צ"עופ) גנונינייאראפ רעד ךאנ
 עיצקארפ"סקלאפ רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימַאק-לארטנעצ םעד ןופ ןאגרא -- טיברא ןוא דרע

 1918 לאוורעפ וואקראכ ,"ןויצ-יריעצ"
 עיצקארפ-סקלַאּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימַאק-לארטנעצ םעד ןופ ןאגרא -- טעברא ןוא דרע

 1918 לירפא וועיק -- "ןויצ יריעצ"
 ווענעשעק ,עינעמור ןיא (תודחאתה) ןויצ-יריעצ ןופ ןאגרא ,ךילטנכעוו -- טעברא ןוא דרע

 ו"צרת--פ"רת
 וצ ףיוא טעטימָאק לארטנעצ רעבאראסעב םעד טלעטשעגוצ ,הלהק רעשידיא רעד ןופ טוטאטס

 1928 טסוגוא ,ווענעשעק ,הלהק עשידיא יד ןריזינאגרַא
 1930 ,ווענעשעק ןיא הלהק רעשידיא רעד ןופ טוטאטס

 ןשידיא םעניימעגלא ןופ ןאגרא ,30 'ג "ןבעל עיינ סאד" וצ עגאלייב -- לוש רעזדנוא ראפ
 1924 ץיוואנרעשט ,ןעינעמור ןיא דנוב-רעטעברא

 ,לאטנעזאר .ז ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא שדוח ןיא לאמנייא טניישרע -- דניק ןשידיא ןראפ
 ו"צרת--ה"פרת ווענעשעק ,"טייצ-עזנוא" עבאגסיוא

 ענליוו ,דנאב רעטירד ,טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו ןשידיי ןופ ןטפירש -- ןטפירש עשינַאלַאליפ
 1929/ט"פרת

 טכיראב ,עיבאראסעב ןיא ןדיא עדנדיילרעגנוה יד ןפלעה וצ טעטימַאק-לארטנעצ רעשירַאזיושרפ
 ווענעשעק ,1928--1929 ראפ

 -7- | ןעמעלבַארְפ עשיטסינויצ ,ןעמעלבַארּפ עלעוטקא ,ןגארפ = ילעוטקא | ,ןנארפטייצ
 רעשיטסינויצ רעד ךרוד ןבעגעגסיורא ,ןעמעלבַארפ עשיטסינויצ עלעוטקא ראפ ןטפעהלמאז
 1938--1940 ווענעשעק ,[צ"צ"צ"עופ) "ץראה"ןינב" עיבאראסעב ןיא עיצאזינאגרא

 ,טכיראביסטייקגיטעט | ,עיבאראסעב ןיא | (טניו'זד) טעטימאק | רענאקירעמא | רעלארטנָעצ
 1921 טסוגוא -- 1919 יאמ ווענעשעק

 ,"רוטלוק" גאלראפ ,עינעמור ראפ עיצארעדעפ-רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןאגרַא -- רוטלוק

 1921 ץיוואנרעשט
 -- 1919 רעבמעטפעס ,טעברא-ספליה רַאי ייווצ -- טעטימַאק רעניארקוא רעווענטשעק

 1921 רעבמעטפעס
 ןופ ראהו רעד וצ עינעמור ןיא "ץולחה" זכרַמ ןופ עבאגסיוא עלעיצעפס -- ץולחה עובש

 ז"צרת -- ב"פרת ווענעשעק ,"ץולחה"
 1922 רעבמעטפעס עשראוו ,ןכעל ןוא לוש
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 <016)2090016 ₪0 ןאבסת ות 46 ₪%/סשוחב 1, צסמ 11טַפס (3016, 4.

 "*(01גתוסםוג" 1958, 161-צוז
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 תויועט ינוקית

 ל"צ םוקמב חטממלמ | הלעמלמ

 הרוש הרוש | דומע
 תינויצה תינוצה 1 25
 (טמשנש םש) 'ץיבקייש .מ 1 6
 (טמשנש םש) ןוסניכאי .מ 8 6
 גרבנדלוג גרבדלוג 1 %
 הישנא ךא הישנארכ א 33 15
 (191 ,164 'מעב םג ןכו) ןורל ןוריל 1 159
 רטסַאיגדה רטסאידה 9 גדז
 יקסנליו .ל יקסניול .ל 9 129
 ךיב ינזואב 5 12
 א"שת א"ישת 3 159
 יפב הנוכש יפכ = יניעב הנוכש יפכ ד 14
 גרבנייטש .ק גרבגייטש .ד 4 6
 לאומש 'ר המלש יר 9 288
 -תהמ תורוש 2 ורשנ "רעונה תיילע" תרתוכה רחאל 15 34

 :ןהו ,עטקה תלח
 םתושארב דחוימ דעו טשראקובב םקוה ח"צרת ץיקב
 סייגל ידכ ,קיטוק ימ ר"דו ןמרדליפ .ו ר"ד לש
 .רעונה תיילע לעפימל ןומימ"יעצמא

 1927 . . .ז"פרת 1937 . . . ז"פרת 9 *1
 (ש) ךורב ךורב 8 32
 \/ס!טחוס \/ס!טחו 1 33

 138]ן0וח] 180001 4 5

 ןָאילאכימ ןאליאכימ 15 5
 הדיחי תדיחי 18 44
 יכחלמ יבכלמ 6 49
 היסומולורדנאהמ היסומלרדנאהמ 9 4%
 תעה העיגה תעה עיגה ד ]5
 ןבא-רה .י ר"ד ,בורבוד .בורּבוה 6 2
 ויה הלא הלא 5 4

 רחבנ רבחנ 6
 דתוחתפתהל התוחתפתהל 4 58
 בורדומובויל בודרומובויל 10 58
 ןמזולג בקעי ןמזולג לאלצב 11 0
 הפל הפמ םיאלמ תומלואב הזפל הפמ תומלואב 1 5
 תעכ םיקסעומה םירומה תעכ םירומה גד 6
 ותופתתשה ותפתתשה 6 57
 1 107 3 דד
 תוימואלה תימואלה 12 4
 ץמאינ-הרטאיפ טיקה-תורייעב טיקה"תורייעב 12 2
 בקע בקעב 3 5
 םהשלכ םהלכ 15 6%
 םהשלכ תונברק לע תונברק לכ לע 9 39

 םילבחב םילבחה 23 52
 תימואלה ותפשל תימואל ותפשל 2 5
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